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 0 فصلا باتك

 فصلا باتك

 . نامثألا سنج نم هْيِضَوِع نم ٍدحاو لك ناك اذإ ٌعيبلا : وه فصلا

 نإو لثوب ًالثِم الإ زوجي ال : بهذب ًابهذ وأ ءٍةضفب ةضف عاب نإف
 ۰ ۰ . ةغاّيصلاو ةدوجلا يف افلتخا

 فرّصلا باتك

 سنج نم هّيضوع نم ٍحاو لك ناك اذإ عيبلا :وه فْرَّصلا) :لاق

 .(نامثألا

 سمس هو

 .رلي ىلإ ردي نم هُيَدَب يف لقنلا ىلإ ةجاحلل :هب يمس
 عل ؛ٌدرلاو لقتل :وه فرَصلاو

 .هنيعب عفتني ال ذإ «ةدايزلا الإ "”هنم بلطي ال هنأل وأ

 .هللا همحر "”ليلخلا هلاق اذك «ةغل ؛ةدايزلا :وه ُفرصلاو

 .افرص :ةلفانلا ةدابعلا تس هنمو

 نإو ٍلثوب ًالثِم الإ وجي ال :بهذب ًابهذ وأ ءةضفب ةضف عاب نإف) :لاق
 1 1 .(ةغاّيصلاو ةدؤجلا يف افلتخا

 .دقعلا نم يأ )١(

 ٍمْلِع عضاو «ريهشلا يوغللا مامإلا «يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا )١(
 .15/1 مالعألا .ه١٠117١ ت «نْيَعلا باتك :برعلا مالك يف هلو ءرعّشلا نازيم ضورعلا



 فصلا باتك ٦

 . قارتفالا لبق نّيضوِعلا ضبق ق نم دب الو

 ژوب ارو « لثوب ًالثي «بهذلاب بهذلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 فيدشلا ابر لفل هني اذن

 نك نق 1اس اوكف 5 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نیا يف
 .انيور اّمِل ؛(قارتفالا لبق نّيضوعلا ضْبَق نم دب الو) :لاق

 ©” الف :هّيب لدي نأ ةلرظنتسا نإو» :هنع هللا يضر رمع لوقلو

 .ءىلاكلاب ىلاكلا عيب نع دقعلا جرخُيل ؛امهدحأ ٍضْبِق نم دب ال هنألو

 .ابرلا ققحتي “الف «ةاواسملل ًاقيقحت ؛رخآلا ضْبق نم دب ال مث

 ا نم ضبقلاب ئلوأب سيل امهدحأ نأل وأ
 نیعتي وأ «بورضملاک «نانّيعتي ال وأ ءغوُصَملاك «نائّيعتي انا ءاوس
 .انيور ام قالطإل ؛رَخآلا نيعتي الو ءامهدحأ

 ةا انيك هتاوكل ؛نييعتلا مدع ةهبش هيفف :نيعتي ناك نإ هنالو

 .ابرلا يف ذ ةهبشلل ًارابتعا ؛ هُضْيَف طرتشيف

 اعم نايشمي سلجملا نع ابهذ ول اونح «تادبألاب “ قارتفالا :هنم دارملاو

 )١( ملسم حيحص )١0817(« 2ةيارلا بصن رظنيو 5 /70.

 )۱٥۸٤(. ملسم ثيدح نم ذخؤي هانعمو «هدجأ مل: ۲ ةياردلا يف لاق (۲)

 «هعدت الف هتيب لخدي نأ كرظنتسا نإو» :ًاعوفرم )٤٤١( ثراحلا دنسم ىف (۳)
 دبع فنصمو « 574/7 أطوملل هنع هللا ىضر رمع لوق نم 5 ةياردلا نف زو

 ' )٠٤١٤١(. قازرلا

 .ققحتي ال يك :خسُت يفو )٤(



 ۷ فصلا باتك

 .ضئاقتلا بَجَوو «لضافتلا زاج : ةضفلاب بهذلا عاب نإو

 .دقعلا لطب : امهدحأ وأ «نّيضوعلا ضبق لبق فرصلا يف اقرتفا نإف

 .فرصلا لطبي ال :امهيلع يمغأ وأ «سلجملا يف امان وأ «ةدحاو ةهج يف

 . عم بوف :حطَس نم بلو نإو» :امهنع هللا يضر رمع نبا لوقل
 .ملسلا لام سأر ٍضْبَق يف هانركذ ام ربتعملا اذكو

 .هيف ضارعإلاب طبي هنأل ؛ةرّيخملا رايخ فالخب
 .ةسناجملا مدعل ؛(لضافتلا زاج :ةضفلاب بهذلا عاب نإو) :لاق

 8 قرولاب بهذلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل و بجوو)

 او ءاه الإ

 لَطَب :امهدحأ وأ « نّيضوعلا ضبق لبق فرصلا يف اقرتفا نإف) :لاق

 الو «هيف رايخلا طش حصي ال اذهلو «ضبقلا وهو «طرشلا تاوفل ؛(دقعلا

 .ًاقحّتسم ضبقلا ئقبي بي ال رايخلا عم نأل ؛ لجألا

 قحتسملا ضبقلا توفي هنأل ؛لجألا هيف حصي الو

 .هررقت لبق هعافترال ؛ًازئاج داع :سلجملا يف َرايخلا طقسأ نإف
 )0 (9) 8 مر واي ل
 مريظن اب كفو هللا همحر رفز فالخ هيفو

 .هدجأ مل : 171/7 ةياردلا يفو ءًادج بيرغ ٤ /٠٦: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 )١1585(. ملسم حيحص «هنع تكسو 2077 41) دواد يبأ ننس يف ظفللا اذهب (۲)

 خست يف تبثم :نيرطس دعب :انه اه :هلوق ئلإ ...اًنيِب دقو :هلوق نم انه نم (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط نم طقس كلذكو «ةريثك خست نم طقسو «ةسيفن

 .هريظن رم دقو :خسُت يفو (4)



 فْرّصلا باتك ۰ ۸

 ًارانيد عاب ول ئتح ءهِضْبَق لبق بفرصلا نمث يف فّرصتلا زوجي الو

 بوثلا يف عيبلاف : ًايوث اهب ئرتشا تح ةح ةرشعلا ضبقي ملو «مهارد ةرشعب

 و

 .دساف

 .داسفلا ررقت هنأل ؛قارتفالا دعب ''”رايخلا طقسأ اذإ ام فالخب

 زوجيف «لجألل ًاطاقسإ ضيباقتلا ناك :سلجملا يف ضبقلا دجو اذإو

 .انه اه

 عاب ول ئتح eno : لاق

 يف عيبلاف :ًابوث اهب ئرتشا ٰیتح هح ةرشعلا ضبقي ملو «مهارد ِة ةرشعب ًارانيد

 .(ديماف بوثلا

 .هثاوف : هزيوجت يفو «نيلاعت هلل ًاقح ؛دقعلاب قَحّتسم ضبقلا نأل

 همحر رفز نع لقت امك «بوثلا يف "”دقعلا زوجي نأ يغبني ناكو

 اه لإ قمل فری «نيعتت ال مهاردلا نأل هللا

 ل و :لوقن اًنكلو

 قنا انكتب LE مهلا ءنيمشلا ئوس ءيش الو

 ةرورض نم سيلو ءزوجي ال ضبقلا لبق عيبملا عيبو ةّيولوألا مدعل

 .هيف مّلسملا يف امك .ًانّيعتم نوكي نأ :ًاعيبم هنوك

 طِقسأ :لوهجملل ينبملاب ةيناطلسلا ه۷۹۷ ةخسُت بلص يف تطبضو )١(
 و
 کل ور

 طخ .ءارلاو ءاطلا بصنب :اذكه ةخسنلا هذه دا ف ټک کلر ءٌرايخلا

 .عيبلا :خسُت يفو (۲)



 ۹ فصلا باتك

 ةفّراجم ةضفلاب بهذلا عيب زوجيو

 . سلجملا يف ُضبقلا طرتشُي نكلو

 هتميق ةضف قْوَط اهقّنع يفو ءةضف لاقثم ُفلأ اهّتميق ةيراج عاب نمو
 : اقرتفا مث .لاقثم ّفلأ نمثلا نم دقو ءٍةضف لاقثم يفلأب .لاقثم فلا
 .ةضفلا ْنمث : دقت يذلاف

 نمث : دقنلاف : ًادقن ًافلأو «ةئيسن ًافلأ : لاقثم يفلأب اهارتشا ول اذكو
 . قوّطلا

 ٍةطورشم ريغ ةاواسملا نأل ؛(ةفّراجم ةضفلاب بهذلا عيب زوجيو) :لاق
 .انركذ اّمِل ؛(سلجملا يف ضبقلا طرتشُي نكلو) «هيف

 .ابرلا لامتحا نم هيف امِل ؛ةفّراجم هسنجب هعیب فالخب

 ةضف قوَط اهِقْنَع يفو «ةضف لاقثم ُفلأ اهّتميق ةيراج عاب نّمو) :لاق

 مث «لاقثم فلآ نمثل نم دقت ا «لاقثم فلأ هتميق

 يف هر قّْطلا ةصح َضْبَق نأل ؛(ةضفلا مث :دَقَ يذلاف :اقرتفا

 .بجئاولاب نايثآلا هم رهاظلاو «كرصلا لدن هتوكل ؟ نئلجملا

 :دقنلاف :ادقن ًافلأو «ةئيسن افلا أ :لاقثم ٍيفلاب اهارتشا ول اذكو) :لاق

 ءةيراجلا عيب يف ٌرئاج 5 يف "طاب لجألا نأل ؛(قؤطلا نمل

 ."”مهنم ٌرِهاظلا وه «زاوجلا هجو ىلع ةرشابملاو

 .ةيناثلا فلألا كلذكو «ةيلدبلا ىلع .يفلأ :خسُت يفو )١(

 .نيدقاعلا نم يأ (۲)



 فصلا باتك ۱۰

 ءًامهرد نوسمخ هيلو .مهرد ةئامب َىَّلَحُم ًافيس عاب نإ كلذكو

 مل نإو ةضفلا ةصح ضوبقملا ناكو «عيبلا زاج : نيسمخ نمشلا نم َمَقَدَف

 . كلذ نيبي

 .امهنم نم َنيسمخلا هذه ذخ : لاق نإ كلذكو

 فيسلا و ةيلجلا يف ٌدقعلا لّطَب : اقرتفا ئتح ةح َنيسمخلا اضباقتي مل نإف

 . ررضب الإ ٌصّلختي ال ناك نإ

 نوسمخ هٌتيْلِحو ءمهرد ةئامب َّىَلَحُم ًافيس عاب نإ كلذكو) :لاق

 ةضفلا ةصح ضوبقملا ناكو «عيبلا زاج :نيسمخ نمثلا نم َعَقَدَف ءامهرد

 نيب امِل ؛(كلذ نّيبي مل نإو

 دق َنينثالا نأل ؛(امهنمث نم نيسمخلا هذه ذخ :لاق نإ كلذكو) :لاق

 .دحاولا امهركِذب داري

 .امهدحأ دارملاو «۲۲/نمحرلا . نارمل ولولا امنو مر ١ : یلاعت هللا لاق

 هللا يضر هل مع نباو ثرْيَوحلا نب ب كلامل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ؛هيلع لَمحيف ءامهدحأ ُدارملاو “اار انذأف :امترفاس اذإ» :امهنع

 .هلاح رهاظل

 .اهيف فرص هنأل ؛(ةيلحلا يف ٌدقعلا لعب :اقرنفا لوتح نيسمخلا اضباقتي مل نإف)

 ٌنكمُي ال هنأل ؛(ررضب الإ ُصّلختَي ال ناك نإ فيسلا) يف اذك (و) :لاق

 تقلا ىف نجلا هيلا ثارذإ دخت ال ر ولا ودي تيلي
 )١( يراخبلا يف هلصأو «حيحص ٌنسح :لاقو ء(٠٠٠) يذمرتلا ننس )508(.



 ۱۱ فصلا باتك

 .ةيلجلا يف َلَطَبو «فيسلا يف ٌعيبلا زاج : ررض ريغب صّلختي ناك نإو
 اميف عيبلا لطَب : هنمث هنمث ضعب ضْبَق دقو ءاقرتفا مث ا

 .امهنيب اکر تشم ءانإلا ناكو «ضبَف اميف حصو « ضبقي مل

 . .يقابلا َدَخَأ ءاش نإ : رايخلاب يرتشملاف : ءانإلا ضعب قِحَتسا ولو

 يف لّطَبو .فيسلا يف عيبلا زاج :ررض ريغب صّلختي ناك نإو) :لاق

 .ةيراجلاو قرطلا# راق“ « عيبلاب هدارفإ نكمأ هنأل ؛(ةيلحلا

 .هيف امم ديزأ ةدرفملا ةضفلا تناك اذإ اذهو

 وأ ابرلل ؛عيبلا رال :ئردي ال وأ <« هلم لقأ وأ هل تناك نإف

 .هلامتحال

 نوكي نأ وهو ءدجو نم “"زاوجلاو «"نیھجو و نم د ٍداسفلا ةهجو
 .©0داسفلا دم ةهج تحّجرتف «ًادئاز

 عيبلا لطب : د ‹«ةضف ءانإ عاب نمو) :لاق

 رص نال اهب اكرم ءانإلا ناک أ ضب اميف حصو «ضيقي مل اميف

 ؛ةئراط داسفلاو ءدجوي مل اميف لطَبو طش هيف دج اميف حصف هلك

 .عيشي الف «قارتفالاب لطبي مث “حصي هنأل

 يقابلا ذأ ءاش نإ :رايخلاب يرتشملاف :ءانإلا ضعب ٌقِحّبسا ولو) :لاق

 .ناصقنلاو ةاواسملا يأ )١(

 .زاوجلا ةهجو يأ )۲(

 «نيهجو نم داسفلا ةهجو «هجو نم ةحصلا ةهجو :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو (۳)

 ها .تحجرتف



 فصلا باتك ۱۲

 ءاش نإو «نمثلا نم هتصحب

 نم اهتصحب ّيِقب ام َذَخَأ : اهضعب ّقِحتس | مث ءورقُن ةعطق عاب نمو

 .هل رايخ الو «نمثلا

 لك ليجو «عيبلا زاج : نّيرانيدو مهردب ارانيدو نيمهرد عاب نمو
 . هفالخب سنج

 .ءانإلا يف بيع ةكرشلا نأل ؛(هَدَر ءاش نإو «نمثلا نم هتصحب

 اهتصحب يق ام َذدَخَأ :اهضعب قِحُتسا مث ورق ةعطق عاب نّمو) :لاق

 ."ضيعبتلا رضي ال هنأل ؛(هل رايخ الو «نمثلا نم

eلعجو « عيبلا زاج :نيرانيدو ٍمهردب ًارانيدو نيمهرد ه١ نمو)  

 .زوجي ال للا اتو * يفاشلاو فز لاقو

 ° يد“ . يد 5 0 مم : 50006 و
 يركو ريعش يركب ع كو يعش ا نوعا اد لا

 ةلمجلا لّباق هنأل ؛ هِفّرصت َرييغت :سنجلا يفالخ ىلإ فرصلا ىف نأ :امهل
 ال ًرييغتلاو «نييعتلا ىلع ال «عويشلا ىلع ماسقنالا هتيضق نمو «ةلمجلاب

 ابوثو ءورشعب "بلف ئرتشا اذإ امك «فرصتلا حيحصت هيف ناك نإو وجي

 )١( ةيانبلا .ةباذم ةضف ةعطق يأ 97/1١١.

 ) )۲ينايورلل بهذملا رحب رظني  ۰٤.ررحيو

 ) )۳.راوسلا وهو



 ن٠ و و. و ا. أاو و وأ. واهو ا. هع اواو ده وه و واو هاهو هاه. هاو هو اهو ده وه واو و وه واو واو ده دى هاه هاه

 يب هد

 .بوثلا ىلإ حبرلا فرص نكمأ نإو زوجي ال :ةحبارم "”امهعاب مث «ةرشعب

 عئابلا نم نمثلا راقت لبق هعاب مث ءمهرد فلأب ادبع ئرتشا اذإ اذكو

 .هيلإ مفلألا فرص هحيحصت

 زوجي ال :امهدحأ كّتعب :لاقو «هريغ دبعو هدبع نيب ْعَمَج اذإ اذكو

 .هدبع ىلإ هِفرصب هحيحصت نكمأ نإو

 ديف ق ريغ نع اوفا وتو مهردب ًابوثو ًامهرد عاب اذإ اذكو
 7 م 5 و و ل و د

 .انركذ امل ؛بوثلا ىلإ مهردلا فرصي الو «نيمهردلا يف دقعلا

 0 و ت ےس 02

 ةلباقم ىف امك «درفلاب ٍدرفلا ةلباقم لمتحت ةقلطملا ةلباقملا نأ :انلو
 f وع

 احيحصت ؛هيلع لّمحُيف ."'هحيحصتل نيعتم قيرط هنأو « سنجلاب سنجلا

 توبث وهو «يلصألا هجوم قبي هنأل ؛هلصأ ال «""هفصو ٌرييغت هيفو
 -_ ن

 .لكلا ةلباقمب لكلا ىف كلملا

 ىلإ فرصنَي :هريغ نيبو هنيب كرتشم دبع فصن عاب اذإ امك اذه راصو

 .لئاسملا نم دع ام فالخب «هفّرصتل ًاحيحصت ؛هبيصن

 .دقعلا يأ (۲)

 .امهلوق نع باوج اذه (۳)



 فصلا باتك ١5

 نوكتو «عيبلا زاج : رانيدو مهارد ةرشعب امهرد رشع دحأ عاب نّمو
 0 و

 . مهردب ٌرانيدلاو ءاهلثوب ةرشعلا

 هلك حبرلا فرصب «بْلَقلا يف ةيلوت ٌريصي هنألف :ةحبارملا ةلأسم امأ

 .بوثلا ىلإ
 “ةدايزلا فرص كمي هنأل ؛نّيعتم ريغ ةيناثلا ةلأسملا ىف قيرطلاو

 .ئرتشملا ىلإ فلألا ىلع

 لحمب سيل وهو «"ركتملا ىلإ عيبلا فيضأ :ةثلاثلا ةلاسملا يفو
 ندي لا «. عيبلل

 انمالكو «ءاقبلا ةلاح ىف :ُداسفلاو ءًاحيحص دقعنا دقعلا :ةريخألا ىفو

 .ءادتبالا يف

 «عيبلا زاج :رانيدو مهارد و ةرشعب ًامهرد َرشع دحأ 4 نمو) :لاق

 مالا يف عيبلا طرش نال ؛(مهردب ئانيدلاو ءاهلثوب لعل نوکتو

 مه يقف ره ردلا |( «كلذ هب دارأ هنأ ٌرهاظلاف وو ام « لثامتلا

 .امهيف يواستلا ٌربتعي الو «ناسنج امهو «رانيدلاب

 امهّلقأ عمو لاها «بهذب ًابهذ وأ «ةضفب ةضف اعيابت ولو
 : غلبت مل نإو «قيهارك ريغ نم ٌعيبلا زاج ا ی لد عا يف

 .ةهاركلا عمف

 .ةئامسمخل ۱ يأ (۱)

 45/1١. ةيائبلا .ًادبع ئرتشا اذإ اذكو :هلوق وهو (۲)

 .«لثمب ًالثم» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق وهو «روهشملا ثيدحلا نم (۳)



 1 فصلا باتك

 ًارانيد ةرشعلا هيلع يذلا هعابف ءمهارد ةرشع َرَخآ ىلع هل ناك نّمو

 .رئاج وهف : ةرشعلاب ةرشعلا اًصاقتو «ٌرانيدلا عقدو «مهارد ةرشعب

 ! ءابرلا ققحتل ؛عيبلا زوجي ال :بارتلاك تقف نكت مل نإو

 .ًابر نوكيف ضوء اهلباقي ال ةدايزلا
 ةرشعلا هيلع يذلا هعابف مهارد ةرشع َرَخآ ئلع هل ناك نّمو) :لاق

 .(زئاج وهف :ةرشعلاب ةرشعلا اًصاقتو ءرانيدلا عقدو «مهارد ةرشعب ًارانيد

 .ٍةقّلطم ةرشعب عاب اذإ :ةلأسملا ئنعمو
 ءانركذ امل ؛ضبقلاب هثبيعت هيلع بجي نمث ردقعلا اذهب بجي هنأ :ههجوو

 .ةسناجملا مدعل ؛"دقعلا سفنب ةصاقملا عقت الف «ةفصلا هذهب سيل ُنْيَدلاو

 الول ذل 8 ىلإ ةفاضإلاو «لوألا خسف كلذ نَمضتي :اًصاقت اذإف

 ةصاقملا عقت :نْيدلا ىلإ ةف ةفاضإلا يفو «فرصلا لدبب ًالادبتسا نوكي :كلذ

 .یلاعت هللا ءاش نإ هتيبن ام ىلع «دقعلا سفنب

 اعيابت مث ءوفلأب اعيابت اذإ امك ؛"'ءاضتقالا قيرطب تبثي دق خسفلاو
 .ةئامسمخو يفلأب

 :ءانشنقألاب لوقي ال ةف انقلاب هللا همحر فاو
 و هدي

 حصأ يف «كلذكف :ًاقحال ناك نإف ءًاقباس ُنْيَدلا ناك اذإ اذهو

 .رخآلا ءيشلل يأ )١(

 .عيبملا :اهيفف ةميدقلا ةيادهلا تاعبط امأ « عيبلا :خسن يفو (1)

 44/1١. ةيانبلا رظني .داريإ نع ٌباوج اذهو ءًاحيرص ال (۳)



 فْرّصلا باتك ۱١

 ١ يكس هس 7 0

 .ةلغ هردو نيحبحص نيمهزدب .ٍةلغ نيمهردو ص مهرد عیب ٌزوجيو

 ُبلاغلا ناك اذإو ءةضف يهف : ةضفلا مهاردلا ىلع بلاغلا ناك اذإو

 بهذ ىهف : بهذلا ريناندلا ىلع .

 دايجلا يف ربتعي ام لضافتلا ميرحت نم امهيف ٌربتعُيو .

 ليوحت تقو مئاق ٍنْيَد ىلإ ةفاضإلاو «لوألا خاسفنا هنمضتل ؛""نيتياورلا
 ارجل كلذ ف تقعلا

 نيحيحص نيمهردب قلع نيمهردو حيحص مهرد عیب عيب زوجيو) :لاق

 .(ةَلَع مهردو

 .راجتلا هذخأيو نالا تيب د اه لغلاف

 .ةدوجلا رابتعا طوقس نم فرع امو «نزولا يف ةةاواسملا ققحت : هرو

 ناك اذإو ةف ىهف :ةضفلا مهاردلا ىلع بلاغلا ناك اذإو) :لاق

 .بهذ ىهف :بهذلا ريناندلا ىلع بلاغلا

 زوجي ال ئتح «(داّيِحلا يف ربتعي ام لضافتلا ميرحت نم امهيف ٌربتعيو

 .نزولا يف ًايواستم الإ ضعبب اهضعب عيب الو ءاهب ةصلاخلا عيب

 ليلق نع ولخت ال دوقنلا نأل ؛ًانزو الإ اهب ضارقتسالا زوجي ال اذكو

 "شيلا عم الإ عبطنت ال اهنأل ؛ةداع شش

 و .فّنصملاو مالسإلا رخف اهراتخا يتلا يهو «ناميلس يبأ ةياور يف )١(

 .ناخ يضاقو ةمئألا سمش اهراتخا يتلا يهو «ةصاقملا عقت ال :صفح يبأ ةياور

 ٠٠١/١١. ةيانبلا



 ۱۷ فصلا باتك

 . ريناندلاو مهاردلا مكح يف اسيلف : شعلا امهيلع بلاغلا ناك نإو

 .عيبلا زاج : ًالضافتم اهسنجب ْتَعْيِب نإو

 .ةءادرلاب ليلقلا حليف ءهنم ءيدرلا يف امك «ًايقلِخ شعلا نوكي دقو

 ا لان جلو

 مهاردلا مكح يف اسيلف :شغلا امهيلع بلاغلا ناك نإو) :لاق

 .بلاغلل ًارابتعا ؛(ريناندلاو

 يف اهانركذ يتلا ووجولا ىلع ""يهف :ةصلاخ ةضف اهب ئرتشا نإف

 ىلإ سنجلل ًافرَص ؛ (عيبلا زاج :ًالضافتم اهسنجب تعيب نإو) :لاق

 ىتح « "فرص هنكلو «رقصو ٍةضف : نيش مُكُح يف يهف ٠ يلا بدع
 .نييناجلا نم ةضفلا دوجول ؛ سلجملا يف ضبقلا طرتشي

 الإ هنع ٌرّيمتي ال هنأل هرثملا يف مرتشي :ةضفلا يف ”رضبقلا طر اذإف ٠

 يف "كلذ زاوجب اوتي مل هللا مهمحر انخياشمو :هنع هللا يضر لاق

 .ةعيابملا يأ )١(

 هذه يف ضبقلا طرتشي الأ يغبني :لاقي نأ وهو «لاكشإ باوج اذه (۲)

 قبي مل :رفملا ىلإ ةضفلا يأ «سنجلا فالخ ىلإ سنجلا فر امل هنأ ؛ةروصلا

 عيبلا اذه نأ :هريرقت فرص هنكلو :هلوقب باجأف ؟ضباقتلا طرتشي فيكف ءًافرص

 . ٠١۲/١۱١ ةيانبلا .فرص

 .لضافتلا يأ (۳)



 نه و و او و و ده و اه. ىو د .اه هه ده هه هو واو اه ده هلو ىو وو هو واه و و هو هه و ههه

 َحْيِبَأ ولف .”"'انرايد يف لاومألا ٌرَعأ اهنأل ؛"ةقراًطَعلاو «2"”يِلاَدَعلا

 ا حتفني :هيف لضافتلا

 .نزولاب امهيف ضارقتسالاو عيابتلاف :نزولاب جِوُرَت “تناك نإ مث
oa 

 .دعلابف : :لعلاب جورت تناك نإو

 ٌداتعملا وه ٌربتعملا نأل ؛امهنم ٍدحاو لكبف :امهب جورت تناك نإو

 "صن امهيف نكي مل ”'ذإ امهيف
 ال تناك اذإو «نييعتلاب ّيعتت ال ًانامثأ نوكت و تماد اذإ یھ

 .نييعتلاب نّيعتت ةعلس يهف :جورت

 دقعلا ٌقلعتي ال فويّزلاك يهف فعلا نود فعلا اهل كنا اد

 «هنم اضرلا ققحتل ؛اهلاحب ّمَّلعَ عئابلا ناك نإ ًافويُز اهسنجب لب ءاهنيعب

 .هنم اضرلا مدعل ؛ملعَي ال ناك نإ دايجلا نم اهسنجبو

 هيف مهرد هيلإ بست ٍكِلَم مسا هنأكو «لاّدعلا :ئلإ ةبوسنملا مهاردلا يه )١(

 ٠٠١/١١. ةيانبلا .شغ

 «يدنكلا ءاطع نبا وهو «فيرطغ ىلإ ةبوسنم يهو ءةيفيرطخلا مهاردلا يأ (۲)

 ٠٠۳/١١. ةيانبلا .ديشرلا نوراه لاخ وه :ليقو «ديشرلا نوراه ٌمايأ «ناسارخ ٌريمأ
 .دنقرمسو «ئراخب يف يأ ()

 ةشوشغملا ريناندلاو مهاردلا يأ (5)

 .فلألاب .اذإ :خسنلا بلاغ يفو 2٠١1/1١ ةيانبلا يف هحجر امك «فلأ نودب (6)



 ۱۹ فصلا باتك

 لطب : اهب ةلماعملا سانلا كرو ,تدّسكف ءةعلِس اهب ئرتشا اذإو

 . عيبلا موي اهتميق هيلع : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . اهب سانلا لّماعت ام َرِخآ اهثميق هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 :اهب ةلماعملا سانلا رتو تدسكف ءةعلِس "اهب ئرتشا اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب

 .عيبلا موي اهتميق هيلع :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(اهب سانلا لماعت ام َرِخآ اهتميق هيلع :هللا همحر محم لاقو

 ال هنأو ءداسكلاب ميلستلا رّدعت هنأ الإ حص دق دقعلا نأ :امهل

 ."”هثاوأ عطقناف «بطرلاب ئرتشا اذإ امك «ّداسفلا ُبجوي

 تقو :هللا همحر فسوي يبأ دنع نكل «ةميقلا تبجو :دقعلا يقب اذإو

 نيا ؟ عيبلا

 ةا ىلإ لاقتنالا ناوأ هنأل ؛عاطقنالا موي :هللا همحر دمحم دنعو

 ةينمثلا نأل ؛داسكلاب كِلهَي نمثلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 بجي :عيبلا لطب اذإو «لطبيف «نمث الب ًاعيب ئقبيف :يِقب امو «حالطصالاب
 .دسافلا عيبلا يف امك ءًاكلاه ناك نإ :هّتميقو «ًامئاق ناك نإ : عيبملا در

 .بلاغ اهّشغ يتلا مهاردلاب يأ (۱)

 .قاوسألا يف دجوي ال يأ (0)



 فْرّصلا باتك ۲۰

 .اهنيعي مل نإو اهب عيبلا زاج : ةقفان تناك نإف «سولفلاب عيبلا ٌُروجيو هل و

 .اهتيعي ىتح اهب عيبلا جي مل : ةدساك تناك نإو

 ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب : ْتَدَسُْك مث «ةقفانلا سولفلاب عاب اذإو

 . هللا همحر

 .مولعم لام اهنأل ؛(سولفلاب عيبلا ٌروجيو) :لاق
 .حالطصالاب نامثأ اهنأل ؛(اهْنّيعُي مل نإو اهب عيبلا زاج :ةقفان تناك نإف)

 دب الف ؛عَلِس اهنأل ؛(اهّيعي ئتح اهب عببلا زج مل :ةدساك تناك نإو)

 .اهنييعت نم

 ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب :تّدّسك مث «ةقفانلا سولفلاب عاب اذإو) :لاق

 .هاّنيِب يذلا يفالتخالا ُريظن وهو ءامهل ًافالخ «(هللا همحر

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع تدسكف قفا ًاسولف ضرقتسا ولو

 لضف ةينمثلاو «ىنعم نيعلا در :هّيَجومو «ةراعإ هنأل ؛اهّلثم هيلع بجي
 ۰ .هب صتخَي ال "ضرقلا ذإ «هيف

 امتااهذر رذعت :ةينمتلا فضو لطب امل هنأل ؛اهثميق بخت :امهدنعو

 «سانلا يديأ دنع عطقناف ًايلثم ضرقتسا اذإ امك ءاهتميق دَر بجيف ضب

 موي :هللا همحر دمحم دئعو «ضبقلا موي :هللا همحر فسوي يبأ دنع نكل

 .لبق نم رم ام ىلع «داسكلا

 .عطقناف «ًايلثم ّبَّصَغ نميف :فالتخالا لصأو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ةقفان :ظفل )١(



 ۲١ فصلا باتك

 فصنب ٌعاَبُي ام هيلعو «زاج : سولف مهرد يفصنب ًائيش ئرتشا نمو
 . سولفلا نم مهرد

000 o 

 همحر فسوي يبأ لوقو ¢ نيبناجلل رظنأ : هللا همحر ل

 .رسيأ : هللا

 عاب ام هيلعو ءزاج :سولف مهرد وفصنب ًائيش ئرتشا نّمو) :لاق
 .(سولفلا نم مهرد فصنب

 اج سولف رطاريقب وأ ءسولف قّئادب :لاق اذإ اذكو

 «سولفلاب ئرتشا هنأل ؛كلذ عيمج يف زوجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .اهددع نايب نم دب الف «مهردلاو قئادلاب ال «ددعلاب رّدَقُت اهنأو

 دنع ٌمولعم :سولفلا نم مهردلا بفصنو قئئادلاب عابي ام :لوقن نحنو
 .ددعلا نايب نع ئنغأف «"”هيف مالكلاو «سانلا

 سوي يبأ دنع اذكف : سولف نّيمهردب وأ «سولف مهردب : :لاق ولو

 نزو ال ءدارملا وهو «مولعم ا ؛ هللا همحر

 .سولفلا نم مهردلا

 ؛مهردلا نود أميف زوجيو «مهردلاب زوجي ال هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 مكحب ًامولعم راصف «مهردلا نود اميف سولفلاب ةعيابملا :ةداعلا يف نأل
 .مهردلا كلذك الو «ةداعلا

 .ضرقتسملاو ضرقملا يأ )١(

 .ًامولعم ناك اذإ اميف يأ (۲)



 فصلا باتك ۲۲

 هفصنبو «ًاسولف هفصنب ينطعأ : لاقو ءًامهرد ًايِفَرْيِص ئطعأ نمو

 .امهدنع يقب اميف لطبو «سولفلا يف عيبا زاج : بح الإ ًافصن
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 . لكلا يف لطب : هللا همحر ةفينح يبأ لوق سايق ئىلعو

 .زاج : ةّيح الإ ًافصنو «سولف مهرد فصن ينطعأ : لاق ولو

 رايد يف اميساالا صا ها دمت فسوب نأ لوقو: لاق

 ءًاسولف هفصنب ينطعأ :لاقو ءًامهرد ًايِفَرْيِص ئطعأ نّمو) :لاق
 ؛(امهدنع يقب اميف لطبو «سولفلا يف عيبلا زاج :ةّبح الإ ًافصن هفصنبو

 ابر :ةبح الإ مفصنب فصنلا عيبو ءٌزئاج :سولفلاب مهرد فصن عيب نأل

 ةقفصلا نأل ؛(لكلا يف لطب :هللا همحر ةفينح يبأ لوق سايق ئلعو)
 .هريظن رم دقو «ٌعيِشَيف يوق داسفلاو «ةدحتم يعم

 امهنأل «حيحصلا وه ءامهباوجك :هّباوج ناك :ءاطعإلا :ظفل رّرك ولو

 .ناعيب

 ؛(زاج ع الإ اضن « "سولف مهرد فصن ينطعأ :لاق ولو) :لاق

 الإ مهرد فصنبو «مهرد فصنب سولفلا نم عابي امب مهردلا لباق هنأل

 سرلا ازا ءار اھو «هلثمب :ةبح الإ مهرد ٌفصن نوكيف ا

 )١( ةيانبلا .انخياشم يأ ٠٠١/١١ .

 ) )۲.رهنلا ءارو اميف يأ

 ) )۳.ًاسولف :خست يفو ءمهردل ةفص :رجلاب



 ان فصلا باتك

 فصن هّنزو ءًاريغص ًامهرد هفصنبو «ًاسولف هفصنب ينطعأ : لاق ولو

 ءازإب س الإ فصنلا ناكو « عيبلا زاج : ًاسولف ىقابلابو يح الإ مهرد

 . سولفلا ءازإب : ىقابلاو «ريغصلا مهردلا

 ."'”ةيناثلا ةلأسملا َركَذ «رصتخملا» ْخّسُن رثكأ يفو :هنع هللا يضر لاق

 هثزو ءًأريغص ًامهرد هفصنبو ءًاسولف هفصنب ينطعأ :لاق "”ولو) :لاق

 :ةبح الإ فصنلا ناكو «عيبلا زاج :ًاسولف يقابلابو «ةبح الإ مهرد ةفصن
 .(سولفلا ءازإب :يقابلاو ءريغصلا مهردلا ءازإب

 قح يف هنأ الإ «هلثمب فصنلاو ءةمولعم سولفب فصنلا لّباق هنأل

 'وفتكيف “عیب :سولفلا قح يفو ء«هيف ”ضبقلا طرتشيف فرص :مهردلا

 .ىلاكب ًاثلاك نوكي ال يك ؛امهدحأ ضبقب

 هنأ «مهاردلاب سولفلاو «سولفلاب سولفلا عيب يف مكحلا وه اذهو

 اهتينمث توبثل ؛ةقلطم ًانامثأ تسيل اهنأل ؛نّيضوِعلا دحأ ضبقب ىفتكُي

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ريناندلاو مهاردلا فالخب «حالطصالاب
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 مل ينعي «(زاج :ةبح الإ افضنو اسولف مهرد فصن ينطعأ) :هلوق يهو )١(

 ءًامهرد ًايفريص ئطعأ نَم) :يهو «لوألا ةلأسملا يرودقلا خست بلغأ يف ركذُت

 اميف لطبو «سولفلا يف عيبلا زاج :ةبح الإ ًافصن هفصنبو ءًاسولف هفصنب ينطعأ :لاقو
 ١١1١/1١. ةيانبلا .(امهدنع يقب

 عم 2544 ةخسن شماه يفو «4017ص يدتبملا ةيادب يف ةتبثم ةلأسملا هذه ()
 .ررحُتو «ريزولا يخأ ةخسن يف اهحرش عم ةتبثمو «ه18١٠١ ةخسن شماهو ءاهحيحصت



 ةلافكلا باتك ۲٤

 ةلافكلا باتك

 : سفنلاب ةلافكلاف «لاملاب ةلافكو «سفنلاب ةلافك : نابرض ةلافكلا
 و ف

 .هب لوفكملا ٌراضحإ : اهب نومضملاو «ةزئاج

 ةلافكلا باتك

 لآ .4 ار اَهَلَّمكِبَو » :ىلاعت هللا لاق غل ٌيَّضلا :يه ةلافكلا 0 E ص 2 2
 .۳۷/نارمع

 لوألاو ءَنْيَدلا يف :ليقو «ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةّمّدلا مَض يه :ليق مث
 ا

 ل ىف و

 :سفنلاب ةلافكلاف «لاملاب ةلافكو «سفنلاب ةلافك :نابرض ةلافكلا) :لاق
 و

 12: لوفكملا رايق اهب نوويففلاو رتاج

 ئلع رقي ال امب لفك هنأل روات ال : هللا همحر يعفاشلا لاقو

 :هب لوفكملا سفن ىلع هل ةردق ال ذإ ؛هميلست

 .هسفن لام ىلع ةيالو هل نأل ؛لاملاب ةلافكلا فالخب
 . "راغ ميعزلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو )۲( ہ0

 هدنع حيحصلا نإف «هبهذم روهشمب سيل اذه 1٠١/١١: ةيانبلا يف لاق )١(
 .70/7 جاتحملا ينغم رظنيو ها .انبهذمك

 يضقم نيدلاو «ةدودرم ةحنيلاو «ةادؤم ةيراعلا» :ثيدحلا ظفل مامتو (۲)
 ننس 20705٠ ) دواد يبأ ننس «مهريغو نئسلا باحصأ هاور دقو «(مراغ ميعزلاو

 = 0۷/٤ ةيارلا بصن رظنيو «حيحص نسح ثيدح :لاقو ‹(۲۱۲۰) يذمرتلا



 ۲0 ةلافكلا باتك

 وأ «هحورب وأ «هتيقرب وأ «ِنالف سفنب تلفكت : لاق اذإ دقعنتو

 .هسأرب وأ  هدسجب

 وو
 .هنم ءزجب وأ .هثلثب وأ ,هعصتنب و 0 ۰ 0 00

 .اهّيعونب ةلافكلا ةيعورشم ديفي اذهو
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 .كلذ يف يضاقلا ناوعأب نيعتسي وأ ٠ هتيبو هتيب يعدملا
 7 0 ضر و

 يف مضلا وهو «ةلافكلا ئنعم قيقحت نكمأ دقو «هيلإ ةّسام ةجاحلاو

 .هيف ةبلاطملا
 هو 2 ا ا 5
 وأ «هحورب وأ ‹ هتبف رب وأ «ٍنالف سفنب تلفكت :لاق اذإ دقعنتو) :لاق

 .(هيمأرب وأ «هدسجب

 دت وہ
 امإ «ندبلا عيمج نع اهب ربعي ظافلألا هذه نأل ؛ههجوبو «هندبب اذكو

 .قالطلا باتك يف رم ام ىلع «ًافرع وأ ةقيقح

 سفنلا نأل ؛(هنم ءزجب وأ ءهئلثب وأ ءهفصنب) :لاق اذإ اذك (و)

 اهلك ركذك :ًاعئاش اهضعب ُرْكِذ ناكف ءأّرجتتت ال ةلافكلا ّقح يف ةدحاولا

 ٤۷/۳. ريبحلا صيخلتلا

 .هيلع ام لوفكملا دوي مل اذإ نماض ليفكلا : يأ :«مراغ ميعزلا» :ىنعمو

 لهأ ةغل :ميعزلا :لاق نابح نبا نع 58/4 ةيارلا بصن يف يعليزلا لقنو
 .رصم لهأ ةغل :ليفكلاو «قارعلا لهأ ةغل :ليمحلاو «ةئيدملا

 .1 ةيانبلا هب لوفكملاو هل لوفكملا باطلا نأ (9)



 ةلافكلا باتك ۲٦

 .يلإ وأ «يلع وه وأ «هثنوض : لاق اذإ اذكو

 .هب ليبق وأ «هب ميعز انآ و

 درع اه رعي ال ال رپ وا نالق دبي تلک لاق اذ ام فال
 :حصَت مدقت اميفو ءامهيلإ قالطلا ةفاضإ ٌحصت ال ئتح «ندبلا عيمج

 .هبجومب حيرصت هنأل ؛(هتئوض :لاق اذإ اذكو) :لاق

 يف هنأل ؛(يلإ) :لاق (وأ) «مازتلالا ةغيص هنأل ؛(يلع وه) :لاق (وأ)
 .ماقملا اذه يف :يلع : ىنعم

 الك كرت نمو «هيثرولف :ًالام كرت نمو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 ."0«يلإف :ًالايع وأ

 ءةلافكلا يه ةماعزلا نأل ؛(هب ليِبَق وأ «هب ٌميعز انأ) :لاق اذإ اذك (و)

 ."”هيف انّيوَر دقو

 .ةلابق :كّصلا يمس اذهلو «ليفكلا وه :ليبقلا

 .ةبلاطملا نود «ةفرعملا مزتلا هنأل ؟هتفرعمل ٌنِماض انأ :لاق اذإ ام فالخب
 سوس 6.

 .اليفك نوكي ال :“”نّمْرَب يو يئانشآ :ةيسرافلاب لاق ول :"”اذه ئلعو

 فيرعتلا رظنيو )١519(« يحص «(۲۳۹۸) يراخبلا حيحص )١(

 0 ا يآ : يلإف : ىنعمو 0 رابخإلاو

 1١١//١١1. ةيانبلا .ةلافكلا يه ةماعزلا نأ ئنعم يف ثيدحلا انيور يأ (5)

 تبثم :ًاليفك نوكي ال :هلوق ئلإ ...ةيسرافلاب لاق ول :اذه ئلعو :هلوق نم (۳)
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط نم طقسو «ةريثك ةيطخ خست يف

 .فورعم وه يأ :تسانشآ يو :يتآلا هلوق ئنعمو « يلع هتفرعم :يأ )٤(



 ۲۷ ةلافكلا باتک

 همز : هنيعب تقو يف هب لوفكملا ميلست سفنلاب ةلافكلا يف طرش نإف
 .تقولا كلذ يف هب هّبلاط اذإ تقولا كلذ يف هًراضحإ

 .مكاحلا هسبَح :الإو «هرضحأ نإف

 .برحلا رادب َقِحَلو .هللاب ًذايعلاو ءّدترا اذإ اذكو

 ال هنأ حيحصلاو «فرُعلل ؛ًاليفك نوكي :اولاق :اتساتشآ يو :لاق ولو

 .اليفك نوكي

 ٍسقو يف هب لوفكملا ميلستا سفنلاب ةلافكلا يف ""طّرَش نإف) 0

 ءافو ؛(تقولا كلذ يف هب هّبلاط اذإ تقولا كلذ يف هراضحإ همز :هنيعب

5006 

 قحّتسم قح ءافيإ نع هعانتمال ء(مكاحلا هسبح :الإو «هرضحأ نإف)

 مذ اذامل ئر ام هلحل ؛ةرم لوأ هسبحي ال نكلو «هيلع

 نإف ءهئيجمو هباهذ 57 مكاحلا ايما هب لوئكملا تاغ ولو

 ”قَحلا ءافيإ نع هعانتما ققحتل ؛ هّسيحَي :هرضحي ملو دملا شم

 .(برحلا رادب َقِحَلو «هللاب ذايعلاو «دترا اذإ "اذكو) : لاق

 رسعأ يذلاك ٌرَظنَيف «ةدملا يف ٌرجاع هنأل اذهو

 ينبملاب :ئرخأ خسن يف طبضو «خسُت يف :مولعملل ينبملاب :طرش :اذكه )١(

 .طرش :لوهجملل

 ذايعلاو ترا اذإ اذكو :ةلأسملا هذه :يكاكلا لاق ١١94/1١١: ةيانبلا يف لاق (۲)

 ءخَسْتلا ضعب ب يف ةتبثم ٠ :ةملسو: هوضعحأ اذإو: :هلوق ىلإ :برحلا رادب َقِحَّلو «هللاب

 .ةيادهلا تاعبط يف ةتبثمو «خسنلا نم يدنع اميف كلذكو :تلق .ها .ئرخأ نود



 ةلافكلا باتك ۲۸

 : هيف همصاخُي نأ هل لوفكملا ُرِدَقَي ناكم ىف همّلسو ءهرضحأ اذإو
 . ةلافكلا نم ليفكلا ءىرَب

 o2 ر س کو ۰

 : قؤسلا يف هّملسف ‹يضاقلا سلجم يف هملسي نأ ئلع لفك اذإو
 ت ي ب ماك 5 ت 02
 .أربي مل : ٍةيرَب يف هملس نإو .”ىرب

 كن ل لا ى :هقرلا كلذ ل هلم لو
 .لجؤملا نّْيَدلا يف امك «هطاقسإ

 همصاْخُي نأ هل لوفكملا دقي ناكم يف همّلسو «هرضحأ اذإو) :لاق
 امب ئتأ هنأل ؛(ةلافكلا نم ليفكلا َءىرّب) :رصم يف نوكي نأ لثم «(هيف
 .ةدحاو ةرم الإ ميلستلا مزتلا ام هنأل اذهو هب ٌدوصقملا لصحو «همزتلا

 يف هَمّلَسف .يضاقلا سلجم يف هَمَّلَسُي نأ ىلع لفك اذإو) :لاق
 .دوصقملا لوصحل ؛(«ىِرَب :قوسلا

 ىلع ال «عانتمالا ىلع ةنواعملا َرهاظلا نأل ؛ "ربي ال اننامز يف :ليقو
 .ًاديفم دييقتلا ناكف < راضحإلا

 ةمصاخملا ىلع رقي ال هنأل ؛(أربي مل :ٍةيرب يف هّمَّلَس نإو) :لاق
 .دوصقملا لصحي ملف ءاهيف

 .هيف مكحلا ليصقي ضاق مدعل :ٍداَوَس يف هَمَّلَس اذإ اذكو

 يبأ دنع َءیرب :هيف َلَفَك يذلا رصملا ريغ رخآ رصم يف هَمَّلَس ولو

 هيف الا لع نذل هللا هجر ا

 .اننامز يف ئتفي هبو ءرفز لوق وهو :174/7 قئارلا رحبلا لاق (۱)



 ۲۹ ةلافكلا باتك

 . ةلافكلا نم سفنلاب ليفكلا َءىرّب : هب لوفكملا تام اذإو
 ت و 2 3 ا ا رس 2

 هعفدف « ءىرب انأف كيلإ هتعفد اذإ : لقي ملو ءرخآ سفنب لفك نمو
 3 و

 .ءيرب وهف : هيلإ

 .هنّيع اميف هدوهش نوكي دق هنأل ؛ًأربي ال :امهدنعو

 ٌرِدقي ال هنأل ؛ًاربي ال :بلاطلا ريغ هّسّبَح دقو ما

 هيف ''”ةمصاخملا ىلع

 ؛ (ةلافكلا نم سفنلاب ليفكلا ةئرّب :"”هب لوفكملا تام اذإو) :لاق
 .هراضحإ نع رجع هنأل

 .ليفكلا نع ٌراضحإلا طقسيف «ليصألا نع ٌروضحلا طقس هنألو

 «هسفنپ لوفكملا ميلست ئلع ًارداق نبي مل هنأل ؛ ليفكلا تام اذإ اذكو

 .لاملاب ليفكلا فالخب «بجاولا اذه ءافيإل حلصي ال هلامو

 :نكي مل نإف «ليفكلا بِلاطي نأ يصوللف :هل لوفكملا تام ولو
 .تيملا ماقم همايقل ؛ هثراولف

 از انأف كيلإ هثعفد اذإ : لقي ملو رخآ ع لفك نمو) :لاق

 صيصنتلا نودب تبثيف يفّرصتلا بجوم هنأل ؛ (ءيرب وهف : : هيلإ هَعفدف

 .هيلع

 .نيدلا ءاضق يف امك «ميلستلا بلاطلا لوبق طرتشُي الو

 .ةمكاحملا :خسُت يفو )١(

 17١/1١١. ةيانبلا .هيلع ئيعدملا وهو (۲)



 ةلافكلا باتك 0

 امل نِياض وهف اذك ٍتقو ئلإ هب يفاوُي مل نإ هنأ ئلع هسفنب لفكت ناف
 همر : تقولا كلذ ىلإ هريضحي ملف ءمهرد فلأ وهو «لاملا نم هيلع

 . سفنلاب ةلافكلا نع أربي الو «لاملا نامض

 «ةموصخلاب بّلاطم هنأل ؛حص :هتلافك نم هسفن هب لوفكملا ملم ولو
 .عفدلا ةيالو هل ناكف

 اقم امهيايقل وسر را «ليفكلا ليكو هلإ همس اذإ اذه

 وهف اذك تقو ىلإ هب وفاوُي مل نإ هنأ ئلع هسفنب لّمكت نإف) :لاق

 :تقولا كلذ ىلإ هريضحي ملف ءمهرد فل وهو «لاملا نم هيلع امل نماض
 اذهو ءةافاوملا مدع طرشب ٌةقَّلعم لاملاب ةلافكلا نأل ؛(لاملا نامض همر
 .لاملا هّمِزَل :طرشلا دجٌو اذإف «ٌحيحص قيلعتلا

 :ةلافكلاب هيلع لاملا بوجو نأل ؛(سفنلاب ةلافكلا نع أربي الو) :لاق

 َ .قثوت امهنم ردحاو لك ْذِإ «هسفنب ةلافكلا يفاني ال

 ببس قيلعت هنأل ؛ةلافكلا هذه ٌحصت ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 / :ميبلا شاف ءرطخلاب لاملا بوو

 حصي ال انلقف «مازتلا هنإ ثيح نم ٌَرذنلا ةبشيو «عيبلا ةبشي هنأ :انلو

 .هوحنو حيرلا بوبهك «طرشلا قّلطمب هقيلعت

 .فراعتم ةافاوملا مدعب قيلعتلاو «نّيهبشلاب المع ؛يفراعتم طرشب حصيو

 .ررحي .حصت اهنأ هيفو 27١7/7 جاتحملا ينغم )١(



 ۳١ ةلافكلا باتک

 نإف «لاملا هيلعف ًادغ هب يفاوُي مل نإ : لاقو «لجر سفنب لفك نمو

 .لاملا نهض : هنع لوفكملا تام

 هسفنب لّفكت ئتح اهي مل وأ اهني «رانيد ًةثام ّرخآ ئلع ئعّدا نمو

 هيلعف : ًادغ هب يفاوي ملف «ةئاملا هيلعف ًادغ هب يفاوُي مل نإ هنأ ئلع 5

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةئاملا

 دعب ئىعّدا مث «لجر هب لفكت ئتح اهني مل نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 .هاوعد ىلإ تفتلُي مل : كلذ

 «لاملا هيلعف ًادغ هب فاوُي مل نإ :لاقو « لجر سفنب لفك نَمو) :لاق

 .ةافاوملا مدع وهو طرشلا ققحتل ؛ (لاملا َنِمَض : هلع لوقكملا تام ناف

 ئتح ءاهْنيبُي مل وأ ""اهنّيب ءرانيد ةئام َرَخآ ىلع عدا نمو) :لاق

 هب يفاوي ملف «ةئاملا هيلعف ًادغ هب يفاوُي مل نإ هنأ ىلع «لجر هسفنب لّفكت

E eدعب عدا مث «لجر هب لّفكت تح هني مل نإ  

 مل هنأ ئري الأ لطب اناطم الام ولع هنأل ؛(هاوعد ىلإ تفتلي مل :كلذ

 اهب نإو هجولا اذه ىلع ةلافكلا حصت الو «هيلع ام لإ ِهْبسْنَي

 اذإو «سفنلا ٌراضحإ بجي الف :ٍنايب ريغ نم ئوعدلا حصت مل هنألو

 «هيلع ءانب هنأل ؛لاملاب حصت الف «سفنلاب ةلافكلا ٌحصت ال :بجي مل

 .نيب اذإ ام فالخب

 .اهنّيبو : خس يفو (۱)



 ةلافكلا باتك ۳۲

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع صاصقلاو ٍدودحلا يف سفنلاب ةلافكلا ٌروجت الو

 ترج ةداعلاو «هيلع ام ىلإ فرصنيف ارحم َرِكْذ لاملا نأ :امهلو

 قحتلا :نيب اذإف «نايبلا رابتعا ىلع ىوعدلا ر حصتف «ئواعدلا يف لامجإلاب

 .ةيناثلا اهيلع بّترتيف را الا يع ف «ئوعدلا لصأب نايبلا

 ةفينح يبأ دنع صاصقلاو دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا زوجت الو) :لاق
 ٠ .هدنع اهيلع رج ال :هانعم «(هللا همحر

 ؛" صاصقلا يفو «دبعلا ىح هيف نأل ؛فذقلا ٌدَح يف ربحي :الاقو

 فالخب «ريزعتلا يف امك «قاثيتسالا امهب قيليف «دبعلا ىح صلاخ هنأل
 .ئلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا

 يف ةلافك ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو

 .لصف ريغ نم «"'”«دح
 .قاثيتسالا اهيف بجي الف «ءّردلا ىلع لكلا ئنبم نألو

 ‹قاثيتسالا اهب قيليف «تاهبشلاب ةئىردنت ال اهنأل ؛قوقحلا رئاس فالخب

 .ريزعتلا يف امك

 SS هنأل ؛ چ حصي : :هب هسفن تحمس ولو

 نش «بجاو امهيف سفنلا ميلست نأل

 )١( ةيانبلا .ًاضيأ صاصقلا يف ربجُي يأ 178/1١.

 ىقهيبلل ئرغصلا نئسلا )١١4117(« ىقهيبلل ئربكلا نئسلا ىف ًاعوفرم (۲)
 ١ 1 .فيعض هدانسإ :لاقو (۲۱۰۲)

 .ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض وه (۳)



 ۳۳ ةلافكلا باتك

 هفرعټ ُلْدَع هاش وأ ‹ناروتسم نادهاش هش یتح اهيف سبح الو

 . ىضاقلا
< 

 . جارخلا يف نازئاج ةلافكلاو نهرلاو

 لدع دهاشوأ تاروت نادهاش دهشب تح "هيف رحب الو) :لاق

 يرْطَش دحأب تبث ةمهتلاو ءانه اه ةمهتلل سبحلا نأل ؛(يضاقلا ا

 .ةلادعلا وأ ءٌددعلا امإ ا

 الف ."'هيف ٍةبوقع ئصقأ هنأل ؛لاومألا باب يف نیلا فالخب
 ,©ةلماك ِةَجُحب ب الإ تیک

aدودحلا يف سَبحي ال امهلوق ىلع نأ ”يضاقلا بدأ  

 .ةلافكلاب قاثيتسالا لوصحل ؛دحاولا ةداهشب صاصقلاو

 “ب بلطي يد هنأل ؛(جارخلا يف ا ةلافكلاو ٌرهرلاو) :لاق

 .امهيف "هيلع دقعلا بجوم بيترت نكميف «ءافيتسالا نكمم

 .صاصقلاو فذقلا يف يأ :امهيف :ئوريو : 1120/1١ ةيانبلا يفو ءامهيف :خسُن يفو )١(

 .لاومألا باب يف يأ (۲)

 .سبحلا يأ :تلق .تبثي ال : :خسُت يفو «ةبوقعلا يأ (۳)

 .نيلدع نيدهاش يأ )٤(

 .لصألا يف دمحم مامإلا يأ (6)

 .هب بلاطم :خسُن يفو (5)

 نهرلاو ةلافكلا ىلإ عجار :امهيف :امأو «جارخلا ىلع يأ (۷)



 ةلافكلا باتك ۳٤

 امهف َرَخآ ًاليفك هنم خاف بهذ مث «هسفنب ًاليفك لجر نم َدَحَأ نمو
 . ناليفك

 وأ ءهب لوفكملا لاملا ناك ًامولعم «ةزئاجف : لاملاب ةلافكلا امأو

 وأ ءمهرد يفلأب هنع َُتْلَقكت : ٌلوقي نأ لثم «ًاحيحص ًانْيَد ناك اذإ ًالوهجم
 . عيبلا اذه يف َكُكِرْدُي امب وأ هيلع كَل امب

 اليفك هنم خاف بهذ مث «هسفنب اليفك لجر نم َدَخَأ نّمو) :لاق

 دوصقملاو ةددعتم يهو «ةبلاطملا مازتلا هبجوم نأل ؛(ناليفك امهف ءرخآ

 .نايفانتي الف قثوتلا دادزي ةيناثلابو .قثوتلا

 وأ فب لرفكلا لاملا ناک مولع اخف لالا لالا ااو هلا
 .ًاحيحص ًائْيَد ناك اذإ ًالوهجم

 ارا «هيلع كَل امب وأ أ «مهرد رفلأب هنع تلك :لوقي نأ لثم

 اهيف َلَّمَحَتُ « عّسوتلا ىلع ةلافكلا ئنبم نأل ؛(عيبلا اذه يف ككردي

 .ةلاهجلا

 لفك اذإ امك راصو «ةجح هب ئفكو ءٌعامجإ :كردلاب ةلافكلا ئلعو

 .راصتقالاو ةيارسلا تلمتحا نإو ةلافكلا تّحص :َةَجّشِب

 ةباتكلا لذب نوكي ال نأ هدارمو ءاحبحص اید نوكي نأ "”طرشو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف كيتأيسو

 .ةجشلا يأ )١(

 ٠۳۳١/١١. ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (۲)



 o ةلافكلا باتك

 ءاش نإو «لصألا هيلع يذلا بلاط ءاش نإ : رايخلاب هل لوفكملاو
 . هّليفك بلاط

 «يلعف ًانالف تعياب ام : لوقي نأ لثم .طورشلاب ٍةلافكلا قيلعت ٌروجيو
 .يلعف : َكَبَصَع امو «يلعف : هيلع كل باذ امو

 نإو «ٌلصألا هيلع يذلا بلاط ءاش نإ :رايخلاب هل لوفكملاو) :لاق
 كلذو «ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مضض ةلافكلا نأل ؛(هّليفك بلاط ءاش

 دقعنت زئتيحف «ةءاربلا هيف طرش اذإ الإ «هنع ةءاربلا ال لوألا ٌمايق يضتقي

 :ليحملا اهب اري آل نأ طرشي ةلاوحلا نأ انك« خللا اراض ةةلاوخ
 اک درك

 نأل ؛امهّبلاطي نأ هلو ءَرَخآلا بلاطي نأ هل :امهدحأ بلاط ولو

 .مضلا هاضتقم

 هرايتخا نأل ؛نيبصاغلا دحأ َنيمضت َراتخا اذإ كلاملا فالخب

 ةبلاطملا امأ «يناثلا نم كيلمتلا هنكمُي الف «هنم كيلمتلا ُنَّمضتي :امهدحأ
 .قرفلا حضوف «كيلمتلا نمضتت ال :ةلافكلاب

 ًانالف تعياب ام :لوقي نأ لثم «طورشلاب ةلافكلا قيلعت ثوجيو) :لاق
 .(يلعف :كّبصغ امو «يلعف :هيلع كل "”باذ امو «يلعف

 .# ريع هوپ انا ريع لمح هوپ َءاج نموا :للاعت هلوق : هيف لصألاو

 ./7/فسوي

 .ام وأ :خسُت يفو (۱)

 تو بجو ام يأ مز



 ةلافكلا باتك ۳٦

 هئيَض : هيلع فلأب ةنيبلا تماقف «هيلع كَل امب هنع تلقكت : لاق نإف
 و

 . ليفكلا

 .كردلا نامض ةحص ىلع ٌدقعنم عامجإلاو

 ًاطرش نوي نأ لثم ءاهل مئالم طرشب اهقيلعت حصي هنأ هيف لصألا مث
 ا ضن واي

 .هنع لوفكم وهو «ٌديز مق اذإ :هلوق لثم «ءافيتسالا ناكمإل وأ
 .ةدلبلا نع باغ اذإ :هلوق لثم «ءافيتسالا رذعتل وأ

 .هانركذ ام نعم يف :طورشلا نم "”رِكُذ امو

 وأ «حيرلا تبه نإ :هلوقك :طرشلا دّرجمب قيلعتلا حصي ال ام امأف

 .رطملا ءاج

 جيو« ةلافكلا حصت هنأ الإ ءالَجأ امهنم ا لَعَج اذإ اذكو

 طورشلاب لطبت ال :طرشلاب اهقيلعت حص ال ةلافكلا نأل ؛ًالاح لاملا

 .قاتعلاو «قالطلاك «ةدسافلا

 ا فلاب ةنبلا تماقف هيلع كل امب هنع تلثكت +لاق نإف) لاف

 هيلع ام ققحتيف ءةنياعم تباثلاك :ةئيبلاب تباثلا نأل ؛(ليفكلا هّئوَض
 و و 8

 .هب نامضل | حصيف

eرك غ  



 ۳۴۷ ةلافكلا باتك

 .هب فتي ام رادقم يف هنيمي عم «ليفكلا لوق لوقلاف : ةا مُفت مل نإو

 . هليفك ىلع قَّدّصُي مل : كلذ نم ٌرثكأب هنع لوفكملا فرعا نإف

 : هرم هنع لفك نإف ءهِرْمَأ ريغبو « هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا زوجتو

 . يدوي امب عجري مل : هرمَأ ريغب لفك نإو ؛هيلع ذأ امہ َّعَجَر

 و و و عر 8
 ام رادقم يف هنيمي عم «ليفكلا لوق لوقلاف :ةنيبلا مقت مل نإو) :لاق

 :ةدايزلل كم دلال 100: فرعي
٠ E f° 0هنأل ؟(هليفك ىلع قّدّصُي مل :كلذ نم رثكأب هنع لوفكملا فرعا نإف) :لاق 8ع 5 اس ھو 5 4 3  

 .اهيلع هتيالول ؛هسفن قح يف قدصيو «هيلع هل ةيالو الو «ريغلا ىلع ٌرارقإ
 0 و و 5

 .انيور ام قالطإل ؛(هرّمأ ريغبو «هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا زوجتو) :لاق

 الو «بلاطلل عفت هيفو «هسفن قح يف فرصت وهو «قبلاطملا ٌمازتلا هنألو

 .هب يضر دقو هِرْمَأ دنع وه ذإ هيلع عوجرلا توبثب بولطملا ىلع هيف ررض
 .هرمأب هتید ئضق هنأل ؟(هيلع ید امب عَجَر :هِرمَأب هنع لفك نإف)

 .هئادأب ٌعّربتم هنأل ؟(هيّدؤُي امب مجري مل :هرْمأ ريغب لفك نإو)

 ّعَجَر :هقالخ ْىَدَأ اذإ امأ ءهّتِوَض ام ىّدأ اذإ هانعم :ىَدأ امہ ْمَجَر :هلوقو

 “كم اذإ امك «بلاطلا ةلزنم َلّرُنَف «ءادألاب َنّْيَدلا كلم هنأل ؛نِمَض امب

 , 0 رحلا ىف انركد امل هلع لالا كلم اذإ انكو «فيرالاب وأ ةبهلاب

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح نم .هب لوفكملا ليفكلا كلم يأ )١(

 .ىدأ امب ال «نمض امب عجري ثيح (۲)

 .يتأتس ةيادهلا يف ةلاوحلاو ٠٤١/١١ ةيانبلا .يهتنملا ةيافك يف يأ (۳)



 ةلافكلا باتك ۳۸

 . هنع يدوي نأ لبق لاملاب هنع لوفكملا بلاطُب نأ ليفكلل سيلو

 . هَصْلَخُي تح هنع لوفكملا ٌمزالي نأ هل ناك : لاملاب مزو نإفا

 بجي مل هنأل دل ئدأ امب عجري ثيح «نْيَدلا اق ةرمابلا فالخب

 م

 .ءادألاب نيدلا لم ىتح نش هيلع هل

 هنأل ؛ةئامسمخ ىلع يفلألا نع بلاطلا ليفكلا 3 اذإ ام فالخبو

 .ليفكلا أربأ اذإ امك راصف طاقسإ
2 

 يدوي نأ لبق لاملاب هنع لوفكملا بِلاطُي نأ ليكل سيلو) :لاق

 .ءادألا لبق هكِلمَي ال هنأل ؛(هنع

 امهنيب َدقعنا هنأل ؛""ءادألا لبق مجري ثيح «ءارشلاب ليكولا فالخب
 2 ر وه ئ

 .ةيمكح ةلدابم

 ىتح هنع لوفكملا مزالي نأ “هل ناك :لاملاب “م مزو نإف) :لاق

 .(هَّصْلَخُي

 .هتهج نم هَقِحَل ام هقحل هنأل ؛هسبحي نأ هل ناك : سيكا اك

 فصاح ]اي ةلقوي هلم اويل

 .نوّض امب ال )١(

 .كلمي :فاكلا حتفب خسُت ةدع يف تطبضو (؟)

 .ءارشلا دعبو (۳)

 .ليفكلا يأ (5)

 .ليفكلل يأ (5)



 ۳۹ ةلافكلا باتك

 .ليفكلا ءىرب : هنم يفوتسا وأ ءهنع لوفكملا بلاطلا أربأ اذإو

 .هنع ليصألا اربي مل : ليفكلا أربأ نإو

 . هليفك نع ٌريخأت وهف : ليصألا نع بلاطلا رخأ اذإ اذكو

 . لصألا هيلع يذلا نع ًاريخأت نكي مل : ليفكلا نع رَّخأ ولو

 ءىرب دقف : ةئامسمخ ىلع فلألا نع لاملا بر ليفكلا حلاص نإف
 . لصألا هيلع يذلاو «ليفكلا

 ؛ (ليفكلا “ىرب :هنم اىفوتسا وأ «هنع لوفكملا بلاطلا أربأ اذإو) :لاق
 .حيحصلا يف «هيلع َنْيّدلا نأل ؛ليفكلا ةءارب بجوت :ليصألا ةءارب نأل

 مب هنأل ؛(هنع ليصألا أربي مل :ليفكلا أربأ نإو) :لاق

 .ٌئاج :هنودب ليصألا ىلع نّيّدلا ءاقبو «ةبلاطملا هيلع نألو
 .هليفك نع ريخأت وهف :ليصألا نع بلاطلا رخأ اذإ اذكو) :لاق

 نأل ؛(لصألا هيلع يذلا نع ًاريخآت نكي مل :ليفكلا نع رّخأ ولو
 .دّبؤملا ءاربإلاب ٌربَتعيف «تقؤم ءا ريخأتلا

 نع لجأت هنإف :رهش لإ ًالّجؤم لاحلا لاملاب َلَفَك اذإ ام فالخب

 الخاد لجألا ع «ةلافكلا دوجو لاح نيدلا الإ هل ىح ال هنأل ؛ليصألا

 .هيف لخديف «ةبلاطملا تتبث دق هنأل ؛ هفالخبف انه اه امأ «هيف

 دقف :ٍةئامسمخ ىلع يفلألا نع لاملا بر ليفكلا حلاص نإف) :لاق

 ا فلألا ىلإ حلصلا فاضأ هنأل ؛ (لصألا هيلع يذلاو «ليفكلا فرب

 بجوت ارو: طاق هال ؛ةئامسمخ نع “ىربف «ليصألا ىلع يهو



 ةلافكلا باتك 6

 ليفكلا َحَجَر : لاملا نم يلإ تئرب دق : ًالام هل َنِوَض ٍليفكل لاق نّمو
 .هنع لوفكملا ئلع

 .هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجري مل : لاملا نم َكُتأربأ : لاق نإو

 ليفكلا ر عجریو ‹ليفكلا ءادأب ةئامسمخ نع اس ائرب مث «٠ «ليفكلا ةءارب

 .هرمأب ةلافكلا تناك نإ ةئامسمخبب ليصألا ئلع

 ل يك لدا هذا ؛رخآ سنج ىلع حلاص اذإ ام فالخب

 .فلألا عيمجب ْعِجرَيف

 اذه نأل ؛ليصألا أربي ال :ةلافكلاب ""بجوُتسا امع هَحَلاص ناك ولو
 .ةبلاطملا نع ليفكلا ءاربإ

 عجر :لاملا نم يلإ تئ تئرب دق :ًالام هل َنِمَض ليفكل لاق نّمو) :لاق

 .(هنع لوفكملا ىلع ليفكلا

 «بولطملا نم اهؤادتبا ىتلا .ةءاربلا نأل ؛هرّمأب هل َنِمَّض :هانعم

 ءءادألاب ًارارقإ اذه ا الإ نوكت ال :بلاطلا ىلإ اهؤاهتناو

 .عج ريف

 ؛(هنع لوفكملا ئلع ليفكلا مجري مل :لاملا نم كتأربأ :لاق نإو) :لاق

 .ءافيإلاب ًارارقإ نكي ملف .طاقسإلاب كلذو «هريغ ىلإ يهتنت ال ةءارب هنأل

 لمتحي هنأل ؛"”يناثلا لثم وه :هللا همحر دمحم لاق :"”تئرب :لاق ولو

 .بجوتسا :اذكه خسُ يف تطبضو )١(

 .يلإ : لقي ملو )۲(

 ١57/1١١. ةيانبلا .كتأربأ دق :هلوق لثم يأ (۳)



 3 ةلافكلا باتك

 . طرشب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت زوجي الو
 دودحلاك «هب ةلافكلا حصت ال : ليفكلا نم هؤافيتسا ْنكمُي ال ّقَح لکو

 . صاصقلاو

 .كشلاب ليفكلا مجري الو «ئندألا تبثيف «ءاربإلاو هيلإ ءادألاب ةءاربلا

 اهوادتتا ةءاربب فأ هنأل 4 لوألا لكم: وه هللا ةمحر تسوي ىبأ لاقو

 ءاربألا نود: ءاقيألا هيلو 6 تزلظملا قم

 نايبلا يف مجري :ارضاح بلاطلا ناك اذإ :انركذ ام عيمج يف لبقو
 ق ؛هيلإ

 ىنعم نم هيف مِل ؛(طرشب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت وجي الو) :لاق
 .تاءاربلا رئاس يف امك «كيلمتلا

 ‹حيحصلا يف ءنيدلا نود ءةبلاطملا هيلع نأ ؛حصي هنأ e يو

 ةرلاب ليفكلا نع ءاربإلا دتر ال اذهلو «قالطلاك ًاضحم ًاطاقسإ ناكف
 .ليصألا ءاربإ فالخب

 هب ةلافكلا ٌمصت ال :ليفكلا نم هؤافيتسا نكمُي ال ٌَقَح لكو) :لاق
 .(صاصقلاو دودحلاك

 «هيلع هّباجيإ ٌرَذعتي هنأل ؛دَحلا هيلع نم سفنب ال ّدَحلا سفنب :هانعم
 .ةباينلا اهيف يرجت ال ةبوقعلا نأل اذهو

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .هب نقيتلل ؛ طاقسإلا وهو )١(

 .لاملا نم يلإ تئرب :هلوق وهو (؟)

 .ملعأ هللاو «بهذملا يف يأ (۳)



 ةلافكلا باتك ۲

 .زاج : نمثلاب يرتشملا نع لفكت اذإو
 » 4 ا

 ةلافكلا حصت مل : اهنّيَعِب تناك نإف ءاهيلع لْمَحلل ةباد رجأتسا نمو

 . ةلافكلا تزاج : اهنّيَع ريغب تناك نإو ءلْمَحلاِب

 .نويدلا رئاسك يد هنأل ؛(زاج :نمثلاب يرتشملا نع لّفكت اذإو) :لاق

 نومضم ٌنْيَع ""هنأل ؛(حصت مل :عيبملاب عئابلا نع لّمكت نإو) :لاق
 ؛اندنع ٌحصت تناك نإو ةنومضملا نايعألاب ةلافكلاو «ٌنمثلا وهو «هريغب

 ًاعيب عيبملاك ءاهسفنب ةنومضملا نايعألاب ْنكل هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .بوصخغملاو «ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو ًادساف

 «ةنامأ نوكي امب الو «نوهرملاو عيبملاك «هريغب ًانومضم ناك امب ال

 .ةكرشلاو ةبراضملا لامو «رجأتسملاو راعتسملاو ةعيدولاك

 ىلإ ضبقلا دعب نهرلا ميلستب وأ «ضبقلا لبق عيبملا ميلستب لقك ولو
 .ًابجاو ًالعف مزتلا هنأل ؛زاج :رجأتسملا ىلإ رّجأتسملا ميلستب وأ «نهارلا

 ّحصت مل :اهنّيَعِب تناك نإف ءاهيلع لّْمَحلل ةباد رجأتسا نّمو) :لاق

 .هنع ٌرجاع هنأل ؛(لّْمَحلاِب ةلافكلا

 ةباد ىلع لْمَحلا هّنِكمُي هنأل ؛(ةلافكلا تزاج :اهنّيع ريغب تناك نإو)
 .قحّتسملا وه لُمحلاو «هسفن

 . ٦/١ يعفاشلا هقفلا يف هيبنتلا ()



 ٤۳ ةلافكلا باتك

 .لطاب وهف : هتمدخب لجر هل َلَمَكَف «ةمدخلل ًادبع رجأتسا نم اذكو

 . دقعلا سلجم يف هل لوفكملا لوبقب الإ ةلافكلا حرصت الو

 امب ينع لّمكت : هثراول ضيرملا لوقي نأ : يهو ءٍةدحاو ٍةلأسم يف الإ
 . زاج : ءامرغلا ةبيغ عم هب لفكف «نْيَّدلا نم يلع

 وهف اخ لج ر هل لكف «ةمدغلا ذيع رجا نك اذكو) لاق

 يب امل ؛(لطاب
 .(دقعلا سلجم يف هل لوفكملا لوبقب الإ ةلافكلا حص الو) :لاق

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 اخاف اذ د وتعب ا ر هللا هر تسوي وأ لاو

 .ةزاجإلا "خلا ضعب يف طرتشي ملو

 اع لاملاو سفنلاب ةلافكلا يف فالخلاو

 .هنع ةياورلا هذه هجو اذهو .متلما هب ديتسيف ازعا فرصت هل: :هل

 .حاكنلا يف يلوضفلا يف اا را او

 امهب موقيف «هنم ةبلاطملا كيلمت وهو «كيلمتلا ئنعم "هيف نأ :امهلو
 .سلجملا ءارو ام ىلع فقوتي الف «هرْطش دوجوملاو ءًاعيمج

 لّفكت :هثراول ضيرملا لوقي نأ :يهو ءٍةدحاو لأسم يف الإ) :لاق
 ارك ؛ (زاج :ءامرغلا ةبْيَغ عم هب لفكف «نْيّدلا نم يلع امب ينع

 )١( ةيانبلا .دمحم مامإلل «طوسبملا ةلافك خس يأ ١91/1١.

 ) )۲.ةزاجإلا ىلع يأ

 ) )۳.ةلافكلا دقع يف يأ



 ةلافكلا باتك 3

 لجر هنع لفكتف :ًائيش كرك ملو نوف هيلعو لجرلا ثام اذإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع حصت مل : ءامرغلل

 .مهل لوفكملا مسي مل نإو حصت اذهلو «ةقيقحلا يف

 ؛بلاطلا ّماقم ئاق هنإ :لاقُي وأ «لام هل ناك اذإ حصت امنإ :اولاق اذهلو

 يك ال ا يمول ناو «هّيمِذل ًاغيرفت ؛هيلإ هتجاحل

 ٌقيقحتلا هب داري هنأل :لوبقلا طرتشي الو ءظفللا اذهب د حصت امنإو

 .حاكتلاب رمألاك راصف «ةلاحلا هذه يف ًارهاظ ةمواسملا نود

 "هيف هللا مهمحر خياشملا فلتخا :يبنجأل كلذ ضيرملا لاق ولو

 هنع لّفكتف :ًائيش كري ملو ود هيلعو رجا تام اذإو) :لاق

AEل  

 ملو «بلاطلا قَحِل بجو هنأل ؛يتبا نيدب لفك هنأل ؛حصت ؛حصت :الاقو

 .ةريخآلا ماكحأ ل طفلا دخوب

 .حصي :ناسنإ "هب عّربت ولو

 .لام هل وأ «ليفك هب ناك اذإ ئقبي اذكو

 اذهلو «ةقيقح لعفلا وه َنْيَدلا نأل ؛رطقاس ِنْيَدِب لفك هنأ : "هلو
 دقو «لآملا يف هيلإ لوم هنأ 4 لام مكحلا يف هنكل «بوجولاب فصوي

 )١( ةيانبلا رظني ٠٠١٤/١١.

 ) )۲.نيدلا ءادأب يأ



 ٥ ةلافكلا باتك

 هيطعُي نأ لبق فلألا هاضَقف «هرمأب هيلع فلأب لجر نع لفك نمو
 .اهيف عجري نأ هل سيلف : لاملا بحاص

 ال ٌعُيبتلاو ءةرورض ؛طقسيف «ءافيتسالا ةبقاع تافف هِفَلَخِبو هسفنب رجع

 .نيدلا مايق دمتعي

 قاب ءادخلا لإ ءادعفإلا 3 قاب هفلخفا لامل وأ 7 ريف ناك اذا

 نأ لبق فلألا نر «هرمأب هيلع فلاب لجر نع لفك نّمو) :لاق

 .(“اهیف عجري نأ 2y لف :لاملا EA هّيطعي

 زوجت الف «نيدلا هئاضق لامتحا ىلع "”ضباقلا ب قلعت "اهنأل

 .يعاسلا ىلإ اهَمَقَدَو «هتاكز َلّجع نّمك «لامتحالا اذه يقب ام ةبلاطملا
 و ر ر

 ركذت اها ل نكقلاب كلم دلألو

 نأ :اذه نایب «لاه وأ ليفك هب ناك اذإ ْئقبي اذكو يأ :ءامهلوق نع باوج (۱)
 ئفتنا نإف «لام هل وأ ليفك هب ناك اذإ ِهِفَلَحِب وأ رداقلا سفنب امإ «لعفلا طش ةردقلا
 195/1١. ةيانبلا .قاب :نيدلا ءاقب ىح يف لاملا وأ ليكولا وهو هفلَخف :رداقلا

 .فلألا َليفكلا لجرلا ئضقف يأ (؟)

 فلألا ليفكلا يطعي نأ لبق يأ «ءاطعإلل ناث لوعفم هنأ ىلع بوصنم (۳)
 . ٠١١۷/١١ ةيانبلا .لاملا بحاص

 .لجرلا وهو «هنع لوفكملا يأ (5)

 .مهاردلا ليوأت ىلع «فلألا يف يأ (5)

 .ٌوكذم ظفل :فلألاو ,فلألا يأ (5)

 .ليفكلا يأ (۷)



 ةلافكلا باتك 6

 .هب قدصتي الو ؛هل وهف : هيف ليفكلا حبر ناو

 : اهيف حبرو ءاهعابف < «ليفكلا اهّضَبقف ,قطنح ركب ةلافكلا تناك 0

01 

CSهدي يف ةنامأ ضْحَمَت هنأل ورا جر نعمل . 

 .هضبق نيح هكلم هنأل ؛(هب قدصتي الو «هل وهف :هيف ليفكلا حبر نإو) :لاق

 ."”مهاظف :نيدلا ئضق اذإ امأ

 بجو هنأل ؛دادرتسالا قح هل َتّبَتو «هسفنب بولطملا ئضق اذإ اذكو
 ةبلاطملا تر هنأ الإ «هيلع بلاطلل بجو ام لثم هنع لوفكملا ىلع ")هل
 .لجؤملا نّيَدلا ةلزنم لّرْبَف «ءادألا تقو ىلإ

 "ضيق اذإ اذكف حصي :هئادأ لبق بولطملا ليفكلا أربأ ول اذهلو

 ال اميف كلملا عم “لمعي الف “نيب يثْبخ عون هيف نأ الإ هكلمي
 .عويبلا يف هانررق دقو «نّيعتي

 حبَرو ءاهعابف «ليفكلا اهضبقف «قطنح ركب ةلافكلا تناك ولو) :لاق

 .هكلم هنأ ايب اَمِل ؛( ”مكحلا يف هل حبرلاف :اهيف

 هل حبرلا بيطي ينعي )١(

 .ليفكلل يأ (۲)

 .هيلإ ليصألا يدؤي ام ليفكلا ضبق اذإ يأ (۳)

 .ركلاب ةلافكلا ةلأسم يف هيب ليفكلل لصاحلا حبرلا يف ف ثبخلا عون نيب دقو (5)

 .ثْبخلا يأ (0)

 .ءاضقلا يف يأ (0)



 ۷ ةلافكلا باتک

 و و ر 34 ¢

 «مكحلا يف هيلع بجي الو ءَّركلا هاضق يذلا ىلع هّدرَي نأ يلإ بَحأو

 .«ريغصلا عماجلا» ةياور يف هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 يذلا ىلع هدر الو ءهل وه : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 .ركلا هاضق

 يف هيلع بجي الو کلا هاضق يذلا ىلع هدرَي نأ يلإ ُبَحأو) : لاق
 ا عماجلا» ةياور يف هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو کلا

 يذلا ىلع و ا یه ی يفت هد نأ "لاف
 هز ةناور وهو کلا هاضق

0 

 .هي قادصتي هنأ :هنعو

 .هل مّلسيف ءهاّنيب يذلا هجولا ىلع هكلِم يف حبر هنأ :امهل

 نأب «دادرتسالا نم ليبسب هنأل امإ «كلولا عم ثْبخلا نكمت هنأ :هلو
 هاضق اذإف «ليفكلا ءاضق رابتعا ئلع «هب يضر هنأل وأ «هسفنب هيضقي

 .هب ًايضار نكي مل :هسفنب

 «قياور يف «هب قّدصتلا هليبس نوكيف «نّيعتي اميف لمعي ثبخلا اذهو
 .“هقحل ثبخلا نأل ؛ةياور يف هيلع هذريو

 )١( ةيانبلا .هللا همحر ةفينح وبأ يأ ١55/1١١.

 )( .درلا يأ

 . ۱۸۷ص (۳)

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع يأ (5)

 .هنع لوفكملا قح يأ )٥(



 ةلافكلا باتك ٤۸

 نّيعتي نأ ليصألا هَرَمَأف هرْمَأِب «هيلع مهرد ِفلأب لجر نع لفك نمو

 .هيلع وهف عئابلا هَحِبَر يذلا حبرلاو «ليفكلل ءارشلاف : لَعفف ًاريرح هيلع

 .هل قحلا نأل ؛رْبَج ال «بابحتسا هنكل ءّحصأ اذهو

 نأ ليصألا هرماف ا «هیلع مرد و فلأب لجر نع لقك نّمو) :لاق

 وهف عئابلا حبر يذلا حبرلاو «ليفكلل اراق كتف ف رعت

 ل

 ا «ةرشع رجات نم ضرقتسي نأ لثم ءةنيعلا عيبب رمألا :هانعمو

 يف ةبغر ؛ًالثم ٌرشع ةسمخب ةرشع يواسي ًابوث هنم عيبيو ءهضرقي نأ هيلع

 .ةسمخع هنلط لكك ءقرشعب ضرقتسملا هعيبيل ؛ةدايزلا ليت

 .نيعلا ىلإ نْيَّدلا نع ضارعإلا نم هيف امِل ؛"ةنيعلاب يمس

 ةعواطُم ؛ضارقإلا ريم نع ضارعإلا نم هيف اّمِل ؛ٌةوركم وهو
 هو .َ
 .لخبلا مومذمل

ES 5 52 7 و  

 وهو «يلع :هلوق ىلإ ارظن ؛يرتشملا رسخي امل نامض اذه :ليق مث

 .ليكوتب سيلو ساف

 ريغ نمثلا اذكو «نّيعتم ريغ ريرحلا نآل ؛ساف ليكوت وه :ليقو
 .نّيدلا ىلع داز ام ةلاهجل ؛نّيعتم

 .ةنّيعلا قيرطب ًاريرح هل يرتشي نأ هرمأ يأ «ليصألا ىلع يأ )١(

 .ةنّيعلا عيبب عيبلا اذه يمس يأ (۳)



 ۹ ةلافكلا باتك

 باغف هيلع هل يضف امب وأ هيلع هل باذ امب لجر نع لفك نمو

 هنع لوفكملا ىلع هل نأ ليفكلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأف ءهنع لوفكملا

 تيب لبق ملا مهرد فلأ

 E : هرمأب هنع لیفک اذه ّنأو ذك نالف ىلع هل نأ ةنيبلا ماقأ نمو

 :ةدايزلا يأ «حبرلاو «ليفكلا وهو «يرتشملل ءارشلاف :ناك امفيكو
 .دقاعلا هنأل ؛ "هيلع

 «هيلع هل يضف امب وأ « هيلع هل باذ امب لجر نع لفك نّمو) : لاق
 لوفكملا ىلع هل نأ ليفكلا ئلع ةنيبلا يعدملا ماقأف «هنع لوفكملا باغف

 .هب يضقم لام هب لوفكملا نأل ؟(هميِب لبقُت مل :مهرد فلآ هنع

 :ئنعم نأل ؛”ئرخألا يف اذكو «رهاظ : :"”ءاضقلا :ةظفل يف اذهو

 .هب ئضقُي لام وأ «ءاضقلاب وهو ءرّرقت :باذ

 وعلا ٤ ك ءافب هللا لاطأ :ةلرقك < ٠ اغلا هب اليرأ ٍضام اذهو

 .حصت الف كلذ نع لطم
 :هرمأب هنع ليفك اذه ّنأو ءاذك نالف ئلع هل نأ ةنيبلا ماقأ نّمو) :لاق

 .ليفكلا ىلع يأ )١(

 .تبثو بجو امب يأ (۲)

 .هيلع هل يضق امب وأ :هلوق وهو (۳)

 .هيلع هل باذ ام :ةلوق يهو «ئرخألا ةلأسملا يف ٌرهاظ اذكو يأ ()

 .لبقتسملا :خسُت يفو )٥(

 .هب يضقملا لاملا نع يأ (5)



 ةلافكلا باتك 0

 .هنع لوفكملا ئلعو .ليفكلا ىلع هب ئضقي هنإف

 .ةصاخ ليفكلا ئلع ئّضقُي : هرمأ ريغب ةلافكلا تناك نإو

 .ميلست وهف : كردلاب هنع لجر لَفَكو اراد عاب نمو

 .هنع لوفكملا ئلعو «ليفكلا ىلع هب ئّضقي هنإف
 24 ر و و

 .(ةصاخ ليفكلا ىلع ئضقي :هرمأ ريغب ةلافكلا تناك نإو
 .مدقت ام فالخب ٌقّلطُم لام هب لوفكملا نأل :لبقُت امنإو 2 ا 7 01 و

 :هرمأب ةلافكلا نأل ؛نارياغتي امهنأل ؛همدعو رمألاب "”فلتخَي امنإو
 ص 2 و 1 2 ل 2 و

 هاوعدبف «ءاهتناو ءادتبا عربت :هرْمأ ريغبو « ءاهتنا ةضواعمو «ءادتبا عربت

 وهو ءهرمأ تبث :رمألاب اهب يضق اذإو «رخآلاب هل ئضقُي ال :امهدحأ 54 ص و مبا عسا ص

 .هيلع ًايرضقم ريصيف «لاملاب َرارقإلا ُّمضتي
 يف نْيَدلا مايق اهُّيحص ُدمتعَي هنأل ؛هبناج سمت ال هِرْمأ ريغب ةلافكلاو

 0 و ع 0َ 57
 ئدأ امب ليفكلا عجري :هرمأب ٍةلافكلا يفو «هيلإ ئدعتي الف «ليفكلا معَز

 .رمآلا ىلع

o o u (PD : î ركل و 9 5 2. نم همعز يف مِلظ دقف : ركنأ امل هن ؛عجري ال :هللا همحر رفز لاقو. 

 .هريغ مِلظَي الف
 ر 000007 0 2 هك و و

 .همعرز ام لطَبف ءاعرش ابذكم راص :لوقن نحنو

 نأل ؛("”هيلست وهف :كردلاب هنع لجر لفکو ءاراد عاب نّمو) :لاق

 .مكحلا يأ )١(

 .ليفكلا يأ (۲)

 .عئابلا كلم َرادلا نأب ليفكلا نم قيدصتو ميلست يأ (۳)



 ه١ ةلافكلا باتك

 2 . 9 2س ل
 .هاوعد ىلع وهو ءاميلست نكي مل : لفكي ملو ٠ متحو .دهش ولو

 يف ئعسي ئوعدلاب مث «هلوبقب هّمامتف «عيبلا يف ةطورشم تناك ول ةلافكلا
2 2 9 7 

 يرتشملا بيغرتو «عببلا ماكحإ اهب ٌدارملاف :هيف ةطورشم نكت مل نإو

 .عئابلا كلمب رارقإلا ةلزنم َلّرُتَف «ةلافكلا نود هيف ُبغرَي ال ذإ «هيف

 ىلع وهو «ءاميلست نكي مل : لفكي ملو «متخو ءدهش ولو) : لاق

 و 04 5

 ؛كلملاب رارقإب يه الو «عيبلا يف ةطورشم نوكت ال ةداهشلا نأل ؛(هاوعد

 ةداهشلا بنك هّلعلو «هريغ نم ةراتو «كلاملا نم ٌدجوي ةرم عيبلا نأل

 .مدقت ام فالخب «ةثداحلا ظفحيل

 ًاذفان ًاتاب ًاعيب وأ ءهكلمي وهو «عاب :كّصلا يف بيك اذإ :"”اولاق

 رارقإ ىلع ةداهشلا بك اذإ الإ «"””ميلست وهف :كلذب هش :بتک "وهو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «“نيدقاعتملا

# FF يي 

 )١( ةيانبلا .هللا مهمحر انخياشم يأ ١١١/١١.

 ) )۲.دهاشلا يأ

 .هاوعد حصت الف (۳)

 .ميلستب سيل هنإف (5)



 نامضلا يف لصف ه١

 ئل

 نامضلا يف لصف

 عاتم نمث نمض براضم وأ .نمثلا هل ١ نوضو' ابو ِلجرل عاب نمو

 . لطاب نامضلاف : لاملا ًبرل

 هبحاصل امهدحأ ّنمَضو «ةدحاو ةقفص ًادبع اعاب نالجر كلذكو
 . لطاب نامضلاف : نمثلا نم هتصح

 “نامضلا يف لصف

 نمث نمض براضم وأ «نمثلا هل نوّضو ابو لجرل عاب نموا :لاق
 3 و «ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نأل ؛ (لطاب ن كلانا در عاتم

 قلل انام عين هاو رك يشن ءامهيلإ

 ُدريف «عرشلا مكحل ٌرييغت نامضلاو ءامهيديأ يف ةنامأ لاملا نألو

 ."”ريعتسملاو «عدوملا ىلع هطارتشاك « "هيلع

 امهذحأ روضو «ةدحاو ةقفص ًادبع اعاب نالجر ”كلذكو) :لاق

 .(لطاب نانضلاف + نمكلا نم هئصخ هبخاضل

 فنصملا نكل «دحاو ىنعمب :ةلافكلاو نامضلا 11/1١/1١: ةيانبلا ىف لاق )١(
 يلا تاجا است كلا لفنلا ادم ريس ها هز

 .ةبلاطملا يأ (۲)

 .هالال 8 ةخسن ةيشاح .براضملا وأ ليكولا وهو «نماضلا ىلع يأ ()

 .عورشملل ًارييغت نوكي :امهيلع هطارتشاف «ًاعرش امهيلع نامض ال هنإف (5)

 .نامضلا حصي ال يأ (5)



 0م نامضلا يف لصف

 2 2 5 نإ ٠ 0 ل ت حو ص

 .زئاج وهف : هتمسقو «هبئاونو «هجارخ رخآ نع نيض نمو

 يف حص ولو «هسفنل ًانماض ٌريِصي :ةكرشلا عم نامضلا حص ول هنأل
 .كلذ زوجي الو ءهضْبَق لبق نْيَدلا ةمسق ىلإ يّدؤي :ةصاخ هبحاص بيصن

 نأ يرتشملل نأ ئرت الأ ؛ةكرش ال هنأل ؛نْيَتقفص اعاب اذإ ام فالخب
 ."”لكلا َلِبَق نإو هيصح َنمث َدَقَن اذإ ضبقيو ءامهدحأ بيصن يف عيبلا لبقي

 .(زئاج وهف :هتمسقو «هبئاونو «هجارخ َرَخآ نع َنِمَض نّمو) :لاق
 «لعف ٌُدرجم اهنأل ةاكزلا فلاخي وهو «هانركذ دقف :جارخلا امأ

 .هتيصوب الإ هټکرت نم هتوم دعب دوت ال اذهلو

 «كرتشملا رهنلا يركك وحب نركب اها اهي ديرأ ناف: تارا امأو
 تراجت ءاهريغو اءرامألا ءادِفو «شيجلا زيهجتل بفظوملاو سراحلا رْجأو

 .قافتالا ىلع ءاهب ةلافكلا

 E «قحب سيل ام اهب ديرأ نإو
 ر يودربلا يلع يلع مامإلا خيشلا ةحصلا 0 «هّللا مهمحر

 .ئلاعت هللا

 ةياورلاو ءاهنم هتصح وأ ءاهنيعب بئاونلا ىه :ليق دقف :ةمسقلا امأو
Of. 

 ٠ و ك

 .دحاو مالكب لكلا يرتشملا لبق نإو يأ )١(
 .ه۸۲٤ ت «(لوصولا زنك) لوصألا بحاص رسا يبأ ريهشلا مامإلا (۲)

 تناك اذإ ةمسقلا نأل ؛ بئاونلا نم ةصح ةمسقلا نوكت نأ : :ريدقت ىلع يأ )۳(

 ةيانبلا .واولا :لحم وهف : اهنيعب بئاونلا يه تناك اذإ امأو «وأ : OE اهنم ةصح

 . ن1



 نامضلا يف لصف 1

 هل ٌرَقملا لاقف ءرهش ىلإ مهرد ةئام يلع كل : : رَخآل لاق نمو
 . يعدملا لوق لوقلاف : ٌةّلاح

 : هل ٌرقملا لاقو ءرهش ىلإ مهرد ةئام نالف نع كل تنهض : : لاق نإو

 . نماضلا لوق لوقلاف : ٌةَلاح يه

 .ةبتارلا ةَفَظوملا ةبئانلا يه :ليقو

 E واس ستارت داعلاو

 :هل ٌرَقملا لاقف ءرهش ىلإ مهرد ةئام يلع كل : :ٌرَخآل لاق نّمو) :لاق

 .يعدملا لوق لوقلاف :ٌةَّلاح يه

 :هل ٌرقملا لاقو ءرهش ىلإ مهرد ةئام نالف نع كل تنو : :لاق نإو

 .(نماضلا لوق لوقلاف :ةّلاح يه

 خات وکو «هسفنل اقح عدا مث ٠ نيدلاب َرقأ َرِقملا نأ :قرفلا هجوو
 يف «هيلع َنْيَد ال هنأل ؛نْيّدلاب ّرقأ "ام :ةلافكلا يفو «لجأ ىلإ ةبلاطملا

 ا نقب اغلا ب نأ اا "”حيحصلا

 ناكف ءرطرشب الإ تبثي ال ئتح «ضراع نويدلا يف لجألا نألو

 اغلا ياام كمرعلا ركنا نم لوف لولا

 نأب ءطرش ريغ نم تبثي ئتح «"اهنم ٌعونف :ةلافكلا يف لجألا امأ

 .ليصألا ىلع ًالَجؤم ناك

 .ةيفان :ام )١(

 .لوقلا نم حيحصلا يف يأ (۲)

 .ةلافكلا نم يأ (۳)
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 هه نامضلا يف لصف

 4 2 5 03 و 00 9 ل 5 و9

 ذخأي مل : تقحتساف «كرّدلاب لجر هل لفكف «ةيراج ئرتشا نّمو

 . عئابلا ىلع نمشلاب هل ئضقي ئتح ليفكلا

 هللا همحر فسوي وبأو «"”لوألاب يناثلا َقَحْلَأ هللا همحر "”يعفاشلاو

 .هانحضوأ دق قرفلاو «يناثلاب لوألا َىَحْلَأ :هنع ئورُي اميف

 مل :"تقحّتساف 0 0 ا ارتشا نّمو) :لاق

 (عئابلا ىلع نمشلاب هل ئضقي ىتح ليفكلا “ذأ

 مل ام «ةياورلا رهاظ ىلع «عيبلا ضقتني ال :قاقحتسالا درجمب نأل

 ىلع هل بجي ملف «ٌتباث ةزاجإلا لامتحا نأل ؛عئابلا ئلع نمثلاب هل ضي
 .ليفكلا ىلع بجي الف «نمشلا دَر ليصألا

 عجريف «ةيلحملا مدعل ؛اهب لطبي عيبلا نأل ؛ةيرحلاب ءاضقلا فالخب
 .ليفكلاو عئابلا ىلع

 :هلوق سايق ئلعف «قاقحتسالاب يبلا لطي لطبي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 )١( جاتحملا ينغم ۲٠۷/۲.

 «حيحصب سيلو «خسنلا ةماع يف عقو اذكه ۱۷۷/١١: ةيانبلا يف ينيعلا لاق (۲)

 قحلأ فسوي ابأو «يناثلاب لوألا قحلأ هللا همحر يعفاشلا نإف «هسكع حيحصلا لب

 نأ :هنايبو ءًاعيمج نيلصفلا يف ٌرقملل لوقلا :لاق هللا همحر يعفاشلا نأل ؛لوألاب يناثلا

 نيدلاب رقملا قّدص ثيح ؛ةلافكلاب رارقإلاب نيدلاب رارقإلا قحلأ هللا همحر يعفاشلا
 ةلافكلاب رارقإلا قحلأ هللا همحر فسوي وبأو «ةلافكلاب رقملا انقدص امك «لجؤملا

 ها .اعيمج امهيف رقملا قدصي مل ثيح ؛لجؤملا نيدلاب رارقإلاب ةلجؤملا

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .يضاقلا ئضقو يأ (۳)

 ٠۷۸/١١. ةيانبلا .يرتشملا يأ (5)



 نامضلا يف لصف 2

 .لطاب نامضلاف : ةدهئعلاب لجر هل َنِمَضف دبع ئرتش ثا نمو

 ."”لصألا بيترت يف «تادايزلا» لئاوأ "”هٌُعيضومو «قاقحتسالا درجمب مجري
ES 2 8و و وى  

 .(لطاب نامضلاف :””ةدهعلاب لجر هل نيضف ؛ ءادبع ئرتشا نمو) :لاق

 كلم وهو ء ميدقلا كصلا دلي تل لق «ةهبتشم ةظفللا هذه نأل

 یلعو «هقوقح ىلعو «دقعلا ىلع عقت و تام م حصي الف « عئابلا

 اهب لمعلا دعت هس «رايخلا ئلعو «كّردلا

 افرع قاقحتسالا نامض ىف لمعُتسا هنأل :كّرَدلا فالخب

 ةرابع هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع حصي ال :صالخلا َنِمَّض ولو

 .هيلع رداق ٌريغ وهو «ةلاحم ال «هويلستو عيبملا صيلخت نع

 هللاو حصف ف وأ 7 عببملا ميلست وهو ‹کردلا ةلزنمب وه :امهدنعو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

  3Fد ¢ %

 فسوي وبأ هأدب يذلا «تادايزلا باتك لئاوأ يف وه قاقحتسالا عضوم يأ )١(

 179/1١. ةيانبلا رظني ا ٍبيترتو ريغت لبق «نوذاملا باب
 تادايزلا باتك حتتفا هنإف «هللا همحر دمحم بيترت :لصألا ٍبيترتب دارأ (۲)

 ةا ةمحر هس وب وبأ هب لمآ ام ارت e بيترتل ًافلاخم «نوذأملا بابي

 مْ ام هدنع نم هيلع دازو «ًالصأ هلعجو «ًاباب ًاباب فسوي وبأ ئلمأ ام ذخأ ًادمحم ناف
 نم هتدايزو ءهللا همحر فسوي نبأ فيصت نم باتكلا لصأ ناكف ءتاوبألا كلت هب
 ١99/5١. ةيانبلا يتادايولا باتك :هامس كلذلو «هللا همحر دمحم فينصت

 ٩۲/۲. برغملا .هدنع ًادوهعم ناك بيع نم هيف كردأ امم يأ (*)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .هتزاجإ دنع (6)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .هتزاجإ مدع دنع (4)



oV باب 

 باب

 نيلجرلا ةلافك

 امك «هبحاص نع ٌليفك امهنم ٍدحاو لكو «نينثا ئلع ُنْيَدلا ناك اذإو
 ئّدأ امف : هبحاص نع امهنم ٍدحاو لك َلَفَكو ءمهرد فلاب ًادبع ايرتشا اذإ
 عجريف «فصنلا ىلع هيدي ام ديزي ىتح هكيرش ئلع عجر مل : امهدحأ
 . ةدايزلاب

 باب

 نيلجرلا ةلافك

 نع ليتك انه ساو كونت ا سلا ناك اذ كنا

 نع امهنم ٍدحاو لک لفكو ءمهرد فلأب ًادبع ايرتشا اذإ امك «هبحاص

 ىلع هيدؤي ام ديزي ئتح هكيرش ٰیلع عجری مل :امهدحأ ىَدأ امف :هبحاص
 .(ةدايزلاب عجريف «فصنلا

 «ليفك رخآلا فصنلا يفو «ليصأ فصنلا يف امهنم دحاو لك نأل
 نيد لوألا نأل ؛ةلافكلا قَّحبو ةلاصألا ّقَحِب هيلع ام نيب ةضراعم الو

 .ةبلاطم يناثلاو

 عقيف «ةضراعم ال ةدايزلا يفو «لوألا نع عقيف «لوألل عبات وه مث

 .ةلافكلا نع



 نيج ةلافك ۸

 نع ليفك امهنم احاو لك نأ ئلع «لامب لجر نع نالجر لفك اذإو
 وأ ناك ًاليلق .هفصنب هكيرش ىلع عجر : امهدحأ هاّدأ ءيش لكف : هبحاص

 .ًاريثك

 نأ هبحاصلف «هيلع عجريف :هبحاص نع '"”فصنلا يف حقو ول هنألو

 .رودلا یل يدؤيف «هئادأك هبئان ءادأ نأل ؛مجري

 امهم دحاو لك نأ لع «لامب لجر نع نالجر لفك اذإو) :لاق
 «هفصنب ""هبحاص ئلع 8 :امهتلحأ هاذأ ءيش لكف :هبحاص نع ليفك

 .(ًاريثك وأ ناك ًاليلق

 «ليصألا نع لكلاب ةلافكلا نوكت نأ :حيحصلا يف ٍةلأسملا ئنعمو
 رم ام ىلع «ناتلافكلا عمتجتف «ةددعتم ةبلاطملاو «كيرشلا نع لكلابو

 ٌحصت امك «ليفكلا نع ةلافكلا حصتف «ةبلاطملا ٌمازتلا :"”امهبجومو
 .هيلع لاتحملا نم ةلاوحلا حصت امكو «ليصألا نع ةلافكلا

 ٌةلافك لكلا ٍذِإ ءامهنع ًاعئاش عقو :امهدحأ هاذأ امف :اذه فرع اذإو

 .ضعبلا ىلع ضعبلل حيجرت الف

 ؛رودلا ىلإ يدؤي الو «هفصنب هكيرش ىلع عجريف «مدقت ام فالخب
 الف ءْىَذأ ام فصنب امهدحأ عوجرب لّصَح دقو «ءاوتسالا هتيضق نأل

 .مدقت ام فالخب ءهيلع ِرَخآلا عوجرب ةاواسملا ُضقتنت

 .نيدلا فصن يأ )١(

 .هكيرش :خسُت يفو )۲(

 .اهبجومو :خسُن يفو (۳)



 691 نيلجرلا ةلافك

 .هنع لوفكملا ىلع عيمجلاب عجر ءاش نإو

 . عيمجلاب ٌرَخآلا َذَخَأ : امهّدحأ لاملا بر أربأ اذإو

 اوؤاش امهّيأ اوذخأي نأ نويدلا باحصألف : ناضوافتملا قرتفا اذإو

 . فصنلا نم رثكأ يدؤب ئتح هيحاص ئلع امهادحأ حجري الو «نويدلا عيمجب

 نع ليفك امهنم ٍدحاو لكو ءًةدحاو ًةباتك نادبعلا بِتوُك اذإو
 . هفصنب هبحاص ىلع َعَجَر : امهدحأ هاّذأ ءيش لكف : هبحاص

 .هبئانب رخآلاو «هسفنب امهدحأ :هنع ايذأ امهنأل ؛ليصألا ىلع ناعجري مث

 عيمجب لقك هنأل ؛(هنع لوفكملا ىلع عيمجلاب ََجَر ءاش نإو) :لاق ر ر

 .هرمأب هنع لاملا

 ءاربإ نأل ؛(عيمجلاب رخآلا ذخأ :امهدحأ لاملا ؛ بر أربأ اذإو) :لاق

 رخآلاو «ليصألا ىلع هلك لاملا يِقبف «ليصألا ةءارب بجوي ال ليفكلا

 .هب هذخأي اذهلو «هاّب ام ئلع «هّلكب هنع ليفك

 امهّيأ اوذخأي نأ نويدلا باحصألف :ناض وافتملا قرتفا اذإو) :لاق

 ام ىلع «هبحاص نع ليفك امهنم ٍدحاو لك نأل ؛(نويدلا عيمجب اوؤاش

 .ةكرشلا يف فرع

 مِل ؛(فصنلا نم رثكأ يدوي ىتح هبحاص ىلع امهدحأ عجري الو)

 .نيلجرلا ةلافك يف نّيهجولا نم رم

 قع ليف ام تاو ركوب او هبا نالا ترك اذ اذإو) :لاق
 ص ر ےس

 .(هفصنب هبحاص ئلع حجر: :امهدحأ هاذ ءيش لكف : هبحاص



 نيلجرلا ةلافك 6

 .قتعلا زاج : امهدحأ ئلوملا قتعأ ئتح ًائيش ايّدؤي مل ولو

 .ءاش امهّيأ َقِتعَي مل يذلا ةصحب ذخأي نأ ئلومللو

 انهن داو لك ج نأ و ءًاناسحتسا ؛ٌرئاج دقعلا اذه نأ :ههجوو

 ًاليفك لعجُيو «هئادأب ًاقَلَعُم امهقتع نوكيف «هيلع "”فلألا بوجو ٌقَح يف ًاليصأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ "”بّتاكملا يف هركذنسو ا قح يف فلألاب

 ءامهئاوتسال ؛هبحاص ىلع هفصنب عجر :امهدحأ هدأ امف :كلذ فرع اذإو

 .ةاواسملا قفحتت ال :لكلاب عجر ولو

 ؛(قتعلا زاج :امهدحأ ئلوملا قتعأ ئتح ًائيش ايّدؤي مل ولو) :لاق
 نوكيل الإ لاملا مازتلاب يضر ام هنأل ؛فصنلا نع ءىِرَّبو «هكلم هتفداصمل

 ىلع ُفصنلا ئقبيو «طقسيف «ةليسو يقب "امو «قتعلا ىلإ ةليسو لاملا
 .امهتبقرب لّياقم ةقيقحلا يف لاملا نأل ؛رّخآلا

 .نامضلا حيحصتل ًالايتحا :امهنم راحاو لك ىلع ليج امنإو

 .فّصنتَي اذهلف ءامهتبقرب الّباقم ربثعاف «هنع ينغُتسا :قّيِعلا ءاج اذإو

 ّقّبعملا :(ءاش “امه يعي مل يذلا ةصحب ذخأي نأ ئلومللو) :لاق

 .ةلاصألاب هبحاصو «ةلافكلاب

 .لاملا :خسُت يفو (1)

 .بتاكملا باتك يف يأ (۲)

 .ةيفان :ام (۳)

 .نيبتاكملا نيدبعلا يأ ()



 1۱ نيلجرلا ةلافك

 ص ر 9 0 3 0 ٠

 . يدوي امب هبحاص ىلع ْعَجَر : قّيعأ يذلا ذخآ نإف

 .ءيشب قتعملا ىلع عجرَي مل : َرَخآلا ذخآ نإو

 رص رس

 هنع دۇم هنأل ؛(يدؤي امب هبحاص ىلع عجر : قّيعأ يذلا دخ نإف)

 .هرمأب

 نع ئدأ هنأل ؛(ءيشب قتعملا ىلع "مجري مل :َرَخآلا ذخأ نإو)

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هسفن

16 FF oF RF 

 )١( ةيانبلا .رخآلا يأ ١١/۱۸۷.



 باب 1۲

 باب

 هنع ةلافكلاو «دبعلا ةلافك

 ّقِتِعَي ئتح هيلع بجي ال :ًالام دبع نع َنِمَض نمو
2 : 

 .لاح وهف : هريغ الو ءًالاح مسي مل نإو

 باب

 هنع ةلافكلاو «دبعلا ةلافك

 قتِعَي تح هيلع بجي ال :ًالام دبع نع َنِمض نّمو) :لاق
8 8 

 .(لاح وهف :"”هةريغ الو الاخ متبل نإو

 بلاط ال هنأ الإ «ةمذلا لوبقو «ببسلا دوجول ؛ هيلع لاح لاملا نأل

 هبا قلع ضري ملو «ئلوملا "كلم ة دي يف ام عيمج ذإ ؛ هيرئسعل

 ا ا ا ا م ريغ لكلا

 .رخؤمب رخأتم هنأل ؛لجؤملا نيدلا فالخب

 هيلع عجري 1 ب قتعلا دعب ولب ىلع عجر ىدا ادإ مث الإ هيلع عجري ال بلاطلا نأل ؛قتعلا دعب ٍدبعلا ىلع جر :ئّدأ اذإ مث

 .هماقم همايقل ؛ ليفكلا اذكف «قتعلا دعب

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف كلذكو «مسي ملو :ئرخأ يفو «خسُت يف اذكه )١(

 .ًالجؤم الو يأ (۲)

 .41١ا//١١1 ةيانبلا .دبعلاب نيدلا قلعتب يأ (۳)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .يضاقلا هسّلف يأ )٤(



 ذل هنع ةلافكلاو «دبعلا ةلافك

 ةىرَب : لبعلا تامف .هسفنب لجر هل لّفكو ءألام رابع ئلع عدا نمو
 .ليفكلا

 يعدملا ماقأف «دبعلا تامف «لجر هب َلَفَكَف ءدبعلا ةبقر عدا نإف
 .هّتميق ليفكلا َنِمّض : هل ناك هنأ ةنيبلا

 لفك ئلوملا ناك وأ ىاّدأف « قتعف ءهرمأب هالوم نع دبعلا لفك اذإو

 .ءيشب هبحاص ىلع امهنم ّدحاو عجري مل : قتيلا دعب هاّدأف «هنع

 ديلا تاق ةف لجو هلا لفكو الام درع لغ عدا نموا لا

 .ًارح هسفنب هنع لوفكملا ناك اذإ امك «ليصألا ةءاربل ؛(ليفكلا ءىرَب

 ماقأف ءدبعلا تامف «لجر هب لَفَكف ءدبعلا ةبقر عدا نإف) :لاق

 .(هتميق ليفكلا َنِمَض :هل ناك هنأ ةئيبلا ىعدملا
 و ىلع ان 7

 ليفكلا مزتلا دقو ءاهتميق اهفلخي هجو ىلع اهّدَر ئلوملا ىلع نأل

 :ليقكلا لع انف ءليضألا لغ ةو ةميقلا قق تولا ذعنو كلذ

 .لوألا فالخب

 ئلوملا ناك وأ «هادأف «قَتعف «هرمأب هالوم نع دبعلا لفك اذإو) :لاق

 .(ءيشب هبحاص ىلع امهنم ٌدحاو عجري مل :قئعلا دعب هاَدأف «هنع لفك

 هئلافك حصت تح نيد دبعلا ئلع نوكي ال نأ :لوألا هجولا ئنعمو

 .هرمأب ناك اذإ ئلوملا نع لاملاب

 .قرغتسم يأ (۱)



 هنع ةلافكلاو «دبعلا ةلافك 0

0-7 2 

 . دبع وأ هب لفك رح «ةباتكلا لامب ةلافكلا ٌروجت الو

 . هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف ةباتكلا لامك : ةياعسلا لدبو

 .لاح لك ىلع حصتف :دبعلا نع هّلافك امأ
 و ر

 وهو عناملاو «هرمأب ةلافكلا وهو .عوجرلل بجوملا ققحت هنأ :هل

 .لاز دق ٌةقّرلا

 ىلع بجوتسي ال ئلوملا نأل ؛عوجرلل ةبجوم ريغ ْتَعقَو اهنأ :انلو
 ام

 لفك نمک ءًادبأ عوجرلل و الف ءهالوم ىلع دبعلا اذكو

 .هزاجأف «هرمأ ريغب هريغ نع

 وف هس 75 9-0 ب 5 . 8 وب 59 5

 نيد هنأل ؟(دبع وأ هب لفكت رح «ةباتكلا لامب ةلافكلا زوجت الو) :لاق

 .ةلافكلا ةحص ٌقَح يف ُرَهظَي الف «يفانملا عم هتوبثل ؛رقتسم ريغ

 ةمذ ىف هجولا اذه ىلع هئابثإ نكمي الو طقس :هسفن زجع ول هنألو

 .داحتالا هطررش نِم نأل ؛مضلا ئنعم يفاني :ًاقلطم هثابثإو «ليفكلا

 هنأل ؛(هللا همحر ةفينح ىبأ لوق ىف ةباتكلا لامك :ةياعسلا لدبو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو 000 بئاكملاك

26 11 ¢ FF FF 

 )١( جوزتو «ةداهشلا لوبق مدع يف ةفينح يبأ دنع بتاكملاك ئعستسملا نأل يأ

 ةيانبلا «ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةلافكلا حصتف «نويدملا رحلاك :امهدنعو «نيتأرملا
 ١91/1.



 0 ةلاوحلا باتك

 ةلاوحلا باتك
2 

 . نويدلاب ةزئاج يهو

 . هيلع لاتحملاو ءهل لاتحملاو «ليجملا اضرب حصتو

 ةلاوحلا باتك

3 

 .(نويدلاب ةزئاج يهو) :لاق

 0 ef د

 . لف :ءيِلَم ىلع لّيحأ نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .ةلافكلاك ٌحصتف «هويلست ىلع ٌرولقَي ام مزتلا هنألو

RI |e1 3  
 يف ليوحتلاو «ليوحتلاو لقنلا نع “ىبنت اهنأل :نويدلاب تصتخا امنإو

 .نيعلا ىف ال ءنْيَدلا
 و و م نه 2 5

 .(هيلع لاتحملاو «هل لاتحملاو «ليجملا اضرب حصتو) :لاق

 0 يف ر : ر 2 20 7 و و 5

 ممذلاو "اهب لقتني يذلا وهو «هقح َنْيَدلا نألف :هل لاتحملا امأ
 2 وأ

 .هاضر نم دب الف «ةتوافتم

 حتف يف رجح نبا ظفاحلا رّرحو «عبّتيلف :ءاتلا ديدشتب خست يف تطبضو )١(

 .فيفختلا ىلع رثكألا نأ ٤٠٤/٤ يرابلا

 ءيلم ىلع لْيِحَأ نم ظفلب نكلو ةحيحص ةياور يهو ۹۳/۲ دمحأ دنسم (۲)

 :ءيلم ىلع مكدحأ عيلأ اذإ» : ظفلب ءاجو ٤٦/۳ ريبحلا صيخلتلا يف امك ««لتحَيلف
 )١19555(. ملسم حيحصو (YYAY))» يراخبلا حيحص يف :« يلف

 .ةلاوحلاب يأ (۳)
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 .لوبقلاب نْيَدلا نم ليحملا ء ةىرَب : ةلاوحلا تمت اذإو

 .همازتلا نودب موزُل الو سدا هر كي يم رمال

 ؛«تادايزلا» يف "'هَركذ «هاضر نودب حصت : ةلاوختلاف: :ليخملا امأو

 ررضتي ال وهو «هسفن ىح يف فرصت :هيلع لاتحملا نم نيدلا مازتلا نأل

 ار نكي مل اذإ هيلع رب ال هنأل عفت هيف لب هب

 .(لوبقلاب نّيَدلا نم ليحملا ةىرب : ةلاوحلا تمت اذإو) :لاق

 اع ا داو رك ذر دو کا اغا ؛أربي ال :هللا همحر رفز لاقو

 ىتم نیدلاو « سارغل وح : هلمو « 8 وحلا ن :انلو ا لاو © مارخلا هلا ةو ل نقلل ةلاوحتلا نأ ال

 ةيعرشلا ماكحألاو «مضللف :ةلافكلا امأ ءاهيف ئقبي ال :ةمذلا نع لقتنا

SANE 

 ."ءاضقلا ىف نسحألاو < امالا رايعخاب هيف ؟؟"قنوتلا خشو

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 .لقنلا انعم نمو (۲)

 .لخنلا ليسف وأ «رجشلا يأ :سارغلا (۳)

 .قثوتلل اهنأل ؛ةئربم تسيل ةلاوحلا نأ « هللا همحر رفز لوق نع باوج اذه (5)
 ١195/1١. ةيانبلا

 .ئنغألا يأ )٥(

 .نيدلا ءاضق يف يأ(



 1۷ ةلاوحلا باتك

 .هقح ئَوْنَي نأ الإ ليحُملا ىلع هل لاتحملا مجري الو

 ءةلاوحلا حجي نأ امإ : نيرمأ ٍدحأب هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئىَوَّنلاو

 ااف تومي وأ هيلع هل َةنّيِب الو «فلحيو

 . هتايح لاح هسالفإب مكاحلا ٌمُكحَي نأ وهو : ثلا ةجوو «ناذه : الاقو

 رع روس منال ب للا دن و وا ا ا

 .ًاعربتم وه نكي ملف ءْئَوّتلاب 0 ٍةبلاطملا
 .(هقح ئَوَْي نأ الإ ليحملا ئىلع هل لاتحملا مجري الو) :لاق

 تلصح ةءاربلا نأل ؛يوت نإو عجري ال :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 .رليدج ببسب الإ دوعت الف ةقلطم

 ةلاوحلا خست وأ دوصقملا وه ذإ «هل هَقَح ةمالسب ةدّيقم اهنأ :انلو
 .عيبملا يف ةمالسلا فصوك راصف «خسفلا لمتحَي هنأل ؛ هتاوفل

 دحجي نأ امإ :نّيرمأ دحأب هللا همحر ةفينح يبأ دنع ىّوتلاو) :لاق

 نع ّرجعلا نأل ؛(ًاسلفم تومي وأ «هيلع هل َةنّيب الو «فِلحَيو «ةلاوحلا

 .ةقيقحلا يف وتلا وهو ءامهنم راحو لكب ققحتي لوصولا

 .(هتايح لاح هسالفإب مكاحلا مكحَي نأ وهو :ثلاث ةجوو «ناذه :الاقو)

 ةمذ نم ةلاوحلاب نيدلا لقتنا ول :لاقي نأ وهو ءرّدقم لاؤس نع باوج اذه )١(

 1١//191. ةيانبلا .ليحملا دقن اذإ لوبقلا ىلع ربجأ امل :هيلع لاتحملا ةمذ ىلإ ليحملا

 ..ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةلاوحلا دعب يأ (۲)

 .نئادلا يأ (۳)

 )٤( جاتحملا ينغم 1980/7.
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 : ليحملا لاقف «ةلاوحلا لام لثمب ليحملا هيلع لاتحملا بلاط اذإو

 . نيدلا لثم هيلع ناكو «ٍةجحب الإ هّلوق لبي مل : كيلع يل ناك ٍنيدب تلح

 . يل هتف الحان : لاقف هب هلاحأ امب هل لاتحملا ليحملا بلاط اذإو

 . ليحملا لوق لوقلاف : كيلع يل ناك يدب ينتلحأ لب ءال : هل لاتحملا لاقو

 .زئاج وهف : َرَخآ هيلع اهب لاحأو «مهرد فلآ ًالجر عدوأ نمو

 . ةىرَب : تکه نإف

 ءامهل ًافالخ ءهدنع يضاقلا مْكُحب ققحتي ال سالفإلا نأ ىلع ءانب اذهو
 .حئارو ٍداغ ئلاعت هللا لام نأل

 لاقف «ةلاوحلا لام لثمب ليحملا هيلع لاتحملا بلاط اذإو) :لاق
 هيلع ناكو یتجحب الإ هلوق بقي م :كيلع يل ناك نيدب تلَحأ :ليحملا

 نأ الإ «هرمأب هنيد ءا وهو «ققحت ا ببس نأل ؛(نيدلا لثم

 .ركنملا لوق لوقلاو ركي وهو «ًانيد هيلع يعدي ليحملا
 E هلع: عياللاب هنم ارازقإ ةلاؤحلا لزق توكي الز

 كثلحأ امنإ :لاقف «هب هلاحأ امب هل لاتحملا ليحملا بلاط اذإو) :لاق
 لوقلاف :كيلع يل ناك نيدب ينتلحأ لب ال :هل لاتحملا لاقو ي فقل

 : ةظفلو نكي وهو. نينلا هيلع يعدي هل لاتحملا نأل ؛(ليحملا لوق

 .هنيمي عم «هّلوق لوقلا نوكيف «ةلاكولا يف ةلّمعتسم :ةلاوحلا

 ؛(زئاج وهف :َرَخآ هيلع اهب لاحأو «مهرد فلآ الجر عدوا نّمو) :لاق
 .ءاضقلا ىلع ٌردقأ هنأل

 .اهنم الإ ءادألا مزتلا ام هنإف ءاهب اهددّيقتل ؛(ةىِرَب :تكله نإف)
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 . قيرطلا ٍرَطَخ طوقس ضرقملا هب دافتسا ضر : يهو « جتافسلا هركنو

 : فل لإ تاوفلا نأل ؛«2"”بوضغملاب ةديقم تناك اذإ ام فالحب

 ابا نيدلاب ةديقم ةلارخلا نوكت دفرت وف اک

 لاتحملا ةبلاطم ليحملا كِلمَي ال نأ :ةلمجلا هذه يف ةدّيقملا مّكحو

 ةرسا ناك نو نهرا لام لج لالا نحو قل هال هلع

 هلا ت دعب امرا
 و و و ټه ص

 ىهو ‹ةلاوحلا تلطبل : هنم هذخأيف «هب هتبلاطم هل تیقب ول هنأل اذهو

 .هل لاتحملا وح
 ر 0 5 4

 لطبت الف «هتمذب لب «هب هقحل قلعت ال "هنأل : ^ةقلطملا فالخب

 .هدنع ام وأ "هيلع ام ذخأب ةلاوحلا

 ِرَطَخ طوقس ضرقملا هب دافتسا ضْرَق :"”يهو «جِتاَمّسلا هركثو) :لاق
 .هب دیفتسا عف عون اذهو «(قيرطلا

 .(طوطخم) يدعس ةيشاح .هيلع لاتحملا أربي ال ينعي )١(

 .ةميقلا وهو (۲)

 .لاتحملا يأ (۳)

 .نيدلاب :ديق الب يأ (5)

 .نأشلا نأل يأ (5)

 نأ لمتحيو «ةعيدولا نم هدنع يذلا هنيع ذخأي وأ .بصغلا وأ نيدلا نم (7)

 7١7/1١١. ةيانبلا .ةصاخ نيدلا نم هيلع امب داري

 .جتافّسلا :درفم «ةجتفسلا يأ (۷)



 ةلاوحلا باتك ۷۰

 ٠.06 هو هم ا. ا.ه هداه و اواو و دو اواو و و واو د. و واه هو هاو واو دوه واه HOH GG او اه ده واه هاه هاه

 م 60 5 i ها
 هللاو «"اعفن رج ضْرق نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ئهن دقو

 .ملعأ ئلاعت

FR FR بي 

 (ثراحلا ةيغب) هدنسم يف (ه ۲۸۲ ت) ةماسأ يبأ نب ثراحلا ًاعوفرم هاور )١(

 يف قحلا دبع هركذو ««ًابر وهف ةعفنم رج ضرق لك» : ظفلب ٠٠٠/١ )٤۳۷( يمثيهلل

 250/4 ةيارلا بصن يف امك «كورتم هنأو ءبعصم نب راوسب هّلعأو «هماكحأ
 .طقاس هدانسإ نأ :يواخسلا نع ۲۸/١ ريدقلا ضيف يفو ٠٠٤/۳ ريبحلا صيخلتلاو

 يفف «ثيدحلا ئنعمب مهنع هللا يضر ةباحصلا نع راثآ ةدع تدرو نكل

 رج ضرق لك نوهركي اوناك» :لاق ءاطع نع «(۲۱۰۷۷) ةبيش يبأ نبال فّنصملا

 .49/0 يقهيبلا ننس رظنيو ٠٠٠/٤ ةيارلا بصن يف امك ؛«ةعفنم

 (ادلجم۱۲) هحرش يف (ه750١٠١ ت) يزاجح دمحم خيشلا ثيدحلا نع لاق دقو

 '«هريغل نسح ثيدح :هنع لاق ««ريصنلا ئلوملا حتف» :يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع
 جارسلا :هحرش يف (ه١7١1 ت ءدمحأ نب يلع) يزيزعلا هذيملت هنع اذه لقن امك

 .549/15 ننسلا ءالعإ رظنيو ۰٩۳/۳ يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع رينملا



 الا ىضاقلا بدأ باتك

 ىضاقلا بدأ باتك

 ءةداهشلا طئارش ْىَّلوُملا يف عيتجت ئتح يضاقلا ةيالو حصت الو
 . داهتجالا لهأ نم نوكيو

 طئارش ىّلوملا يف عيتجت تح يضاقلا ةيالو ٌحصت الو) :لاق
 .(داهتجالا لهأ نم نوكيو «ةداهشلا

 ؛ةداهشلا كح نم "'ئّقتسُي ؛ ءاضقلا ّمْكُح نلف :"”لوألا امأ
 الها نوكي : ةداهشلل الهأ 0 نم لكف ءةيالولا باب نم امهنم ٍدحاو

 .ءاضقلا ةيلهأل طرتشي ا ةلهأل ارت امو «ءاضقلل

 ا نأ شيل الز فب تلق رل ع اقفل اما ”ؤسافلاو
 :لبق ولو «هتداهش لبقي نأ يضاقلل يغبني ال هنإف «ةداهشلا مكح يف امك

 .اندنع زاج

 «لزعني م ريكو ةرشرلا دأب ققق «الدع يضاقلا ناك

SS OS aT لزعلا قحتسپ» 

 لبقُت ال امك ءهؤاضق زوجي ال قسافلا :هللا همحر "”ىعفاشلا لاقو

 ۰ .هدنع هّتداهش

 .ةداهشلا طئارش طارتشا يآ )١(

 .دحاو ئنعملاو :تلق ة .دافتسي :خست يفو (۲)

 ٠۰۷/٤. بلاطملا ئئسأ (۳)



 يضاقلا بدأ باتك ¥۲

o ¢واو 4  OOO GOC GHC GQهوو هه هو  aaوه ده و هو هه. دو اهو دوا.  

 .هؤاضق ٌروجي ال هنأ :«رداونلا» يف هللا مهمحر '''ةثالثلا انئاملع نعو

 .حصي :ءادتبا ءاضقلا قسافلا لق اذإ :هللا مهمحر خياشملا ضعب لاقو

 ملف «هتلادع دمتعا َدّلقملا نأل ؛قسفلاب لزعني :لّدَع وهو َدّلُق ولو

 ۰ .اهئود هديلقتب ًايضار نكي

 ءنْيَدلا رومأ نم هنأل ؛حلصي ال :ليق ؟ًايتفم قسافلا ٌحلصَي لهو

 .تانايدلا يف لوبقم ريغ هربَخو
 نع اراد ؛قحلا ةباصإ يف "دهجلا لك دهتجي هنأل ؛ٌحّلصي :ليقو

 .أطخلا ىلإ هتبسن
 .ةيولوألا طر داهتجالا ةيلهأ نأ ٌحيحصلاف :"”يناثلا امأو

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع حيحصف :”لهاجلا ٌديلقت امأف

 نودب ةردق الو «هيلع ًةردقلا يعدتسي ءاضقلاب ّرمألا نإ :لوقي وه
 .هريغ يرحتب يلصي ال هنإف «يرحتلاك راصف «“لعلا

 .ئلاعت هللا مهمحر دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ مامإلا مهو )١(

 .داهتجالا :خسُت يفو (۲)

 .داهتجالا لهأ نم يضاقلا نوكي نأ طارتشا وهو ()

 .زاوجلا طرش ال (5)

 .دهتجملا ريغ يأ (5)

 ۳۳/١. ريبكلا يواحلا (5)

 .هريغ ملعب ًاملاع ريصي الو (۷)



 A ىضاقلا بدأ باتك

 ه٠ هوه هو و ا. ا. و وأو وأو هو واه GOGO GCOS OGG هه واو 4 ههه

 هنع هللا يضر ًايلع دّلق ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ يوُر ام انلو
 ."”داهتجالا لح غلبي مل نيح نميلا ءاضق

 .4 هنأ لأ آمي ھي کا نأ نأو# : : یلاعت هللا لاق ءمكحلاب ٌرومأم هنألو

 e « 59/ةدئاملا

 .لصح دقو «ملاظلا علم و , مولظملا فاصنإ دوصقملا نألو

 وهو «هب لصحي ءاضقلا دوصقمو «هريغ ئوتفب يضقي نأ هّنِكمي هنألو

 1 .هقحتسم ىلإ قَحلا لاصيإ
 اذهو «هريغ يّرحت يف باوصلا دقتعي ال هنأل ؛"'يّرحتلا فالخب

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛لوألاو ٌردقألا وه نم َراتخي نأ ٍدّلقملل يغبنيو
 هللا ناخ دقف :هنم ئلوأ وه نم هّتيِع تمد يو المع انادنإ هلق تو :مالسلاو

 "”(نيملسملا ةعامجو هلوسرو

 َنوكي نأ :هلصاحو «هقفلا لوصأ يف فرع ٌمالك داهتجالا ٌدَح يفو

= 

 نابح نبا هححصو «(۲۳۱۰) هجام نبا ننس )۳٥۸۲(« دواد يبأ ننس )١(

 .55/85 ةيارلا بصن رظنيو )٠٠٠٦٠(«

 .هللا همحر يعفاشلا ليلد نع باوج اذه (۲)

 هاورو )١١517(« يناربطلل ريبكلا مجعملا ء(۲۳٠۷) مكاحلل كردتسملا (۳)

 نمحرلا بيبح خيشلا قيلعتو )۲٠٠۳(« ةيلاعلا بلاطملا يف امك «نسح مانسإب دسم

 .51/5 ةيارلا بصن رظنيو .ها .يريصوبلا نع ًالقن يمظعألا



 . و اه هو واو هو هاو هاو و ده و و وأو GOGH SSG GOS واه واه هاهو GG ههه

 يقف بحاص وأ «راثآلا يناعم فرعيل ؛هقفلاب ةفرعم هل ءثيدح بحاص

 .هيلع صوصنملا يف سايقلاب لغتشي الثل ؛ثيدحلاب ةفرعم هل

 تاداع اهب ُفِرعَي ءةحيرق بحاص نکی نأ كلذ عم طرتشُي :ليقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهيلع تبي ام ماكحألا نم نأل ؛سانلا

RR *ان  
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 لصف

 . هضرف يدوي هنأ هسفنب قي نمل ءاضقلا يف لوخدلاب سأب الو

 . هيف فّيَحلا هسفن ىلع مي الو «هنع َرْجَعلا فاح نمل هيف لوخدلا هركيو

 و 0

 لصف

(), 2 

 0 مهب ٰیفکو « را ؛ (هضرف

 فلا أ هنوكل ؛ةيافك ضف هنألو

 هش راه اب الو هع دلا فا ملا وكلا ةر لا
 .حييقلا هترشابمل ؛ طش ٌريصي ال يك ؟(هيف فّيحلا

 نَم١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؟اراخم هيف لوخدلا مهب ةركو

 . و ريغب حبذ امنأكف : :ءاضقلا ىلع ليج

1 

 .هب تنونع اذلو «لصف :ناونعب ةلوقملا هذه تأدب ه ٠١۳۸ ةخسن يف )١(

 ٠١١/١. ةياردلا :راثآلا هذهل رظني (؟)

 يف فيحلا وهو «حيبقلا هترشابمل ةليسو ءاضقلا يف لوخدلا ريصي ال يك يأ (۳)

 .؟١5/1١ ةيانبلا .ءاضقلا

 نيكس ريغب حبذلاو ءًاعيمج نطابلاو رهاظلا يف رّثؤي نيكسلا نأ :هّبنشلا هجو (4)
 يفو) هاج :هرهاظ نإف ءءاضقلا اذكف ءرهاظلا نود «نطابلا يف رّثؤي مغلاو قنخلاك
 حرش يف ديهشلا ردصلا نع ًالقن 2717/1١ ةيانبلا رظني .كاله : هتطابو «(ةايح :خسُت

 .(قارعلا ط) ١55/١ فاصخلل يضاقلا بدأ

 = )١775(« يذمرتلا ننس «(۲۳۰۸) هجام نبا ننس )۳٥۷۲(« دواد يبأ ننس (0)



 لصف ۷٦

 ."”راثآ هنع زّرحتلا يف ذ ءاج دقو

eتلا لغ فو  

 2 Of) ا 2 5 و
 افين وأ < اموي نيثالثو افين دمحم ديقو ‹فلسلا نم ريثك هبنتجاو

02 22 

 .هدلقت ئتح اموي نيعبرأو

 سب رس ل 2 3

 .لدعلا ةماقإ يف اعَمط ؛ةصخر هيف لوخدلا نأ حيحصلاو
 . تكس ةدابع نم ريخ :ةعاس لْدَع» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 2ر

 5 03 يع ھو وى

 «هريغ هيلع هع ال وأ ءهل قفوپ الف هّنَظ ءىطخي هلعلف «ةميزع كراو

 دمحأ دنسم )٥۸۹٤(« يئاسنلل ئربكلا ننسلا ءهجولا اذه نم بيرغ نسح :لاقو

 ١185/5. ريبحلا صيخلتلا 1٤/٤ ةيارلا بصن رظنيو )۷٠٤١(«

 يف ةتبثم ةدايز :...نأ حيحصلاو :هلوق ىلإ ...ءاج دقو :هلوق نم انه نم (۱)
 ىلع 711/1١ ةيانبلا يف نيلاله نيب تتبثأ امك «ةدايز :اهيلع بتكو «ه۷۳۸ ةخسن
 ‹«خسنلا ضعب يف ةدوجومب تسيل ةدايزلا هذه :ينيعلا بتكو «ةيادهلا نم اهنأ

 .ينامكرتلا نبا نيدلا ءالع هخيش ةخسن يف ةدوجوم اهتياورو

 ‹...ءاضقلا بلط نم :ملسو هيلع هللا ئاص هلوق ًادج ًابيرق اهنم يتأيسو (؟)
 1١//711. ةيانبلا رظنيو

 .نييسابعلا ءافلخلا يناث هللا همحر روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا هبرض (۳)

 .هللا همحر ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا رمأب كلذو (5)

 بيهرتلاو بيغرتلا يفو ءظفللا اذهب بيرغ 1۷/٤: ةيارلا بصن يف لاق (5)

 رظنيو «ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةعاس لدع :ظفلب فيعض دنسب (۲۱۷۸) يناهفصألل

 .هفعضو «يناهبصألل هازع ثيح )٤۱۹۸(« ةرهملا ةريخلا فاحتإ
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۷V لصف 

 .اهّلأسُي الو «ةيالولا بلطُي ال نأ يغبنيو

 ئتيحف :هريغ نود «ءاضقلل لهألا وه ناك اذإ الإ ءةناعإلا نم ّدب الو

 .داسفلا نع مّلاعلل ءالخإو «دابعلا قوقحل ةنايص ؛دّلقتلا هيلع ٌضّرتفُي

 A ءةيالولا بلطي ال نأ يغبنيو) :لاق

 نمو «هسفن ىلإ لِكو :ءاضقلا بّلَط نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .ددسی كلم هيلع لر : هيلع َربجأ

 ىلع لكوتي :هيلع َربجأ نمو مرحي :هسفن ىلع متع هبط نم نألو ومو وإ
 .۳/ قالطلا .<ُهَيَسَحَوُهَق هَل لکونو :یلاعت هلوقل ؛هيلع مّهليف «هّبر

 نأل ؛لداعلا نم ٌروجي امك ءرئاجلا ناطلسلا نم اقتل زوجي مث

 ديب ناك قحلاو «هنع هللا يضر ةيواعم نم هودّلقت مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ."”هتيوت يف هنع هللا يضر يلع

 .ًارئاج ناك وهو «"جاًجحلا نم هودّلقت هللا مهمحر َنيعباتلاو

 «دّلقتلاب لصحي ال ةوصقملا نأل ؛قَحب ءاضقلا نم هنكِمُي ال ناك اذإ الإ
 .هكمي ناك اذإ ام فالخب

 .بيرغ نسح :لاقو «(۱۳۲۳) يذمرتلا ننس «(70177) دواد يأ ننس (۱)

 مهنإف «ضفاورلا بهذم نع ًازارتحا ؛هتبون يف :هلوقب دّيقو «هتفالخ يف يأ (؟)
 .۲۲۲/۱۱ ةيانبلا .ءافلخلا بوت عيمج يف هنع هللا يضر يلع عم قحلا نولوقي

 نب هللا دبع لاتقل هركسع َرْمَأ ناورم نب كلملا دبع هدّلق «يفقثلا فسوي نبا (۳)
 00 مالعألا .ه45 ةنس يفوت «زاجحلا يف امهنع هللا يضر ريبزلا



 لصف ۷۸

 . هّلبق ناك ىذلا ىضاقلا َناويد لأسي : ءاضقلا لف نمو

 20 7 6. و 4 هر 57 5

 وهو «(هلبق ناك يذلا ىضاقلا '”ناويد لأسي :ءاضقلا دلق نّمو) :لاق

 دنع ةجح نوكتل اهيف تعرض اهنأل ؛اهريغو تالجسلا اهيف يتلا طئارخلا
 :هاضقلا ةيالو هل نم دب ىف لعجتف «ةجاحلا

 .رهاظف :لاملا تيب نم "”ضايبلا ناك نإ مث
 ر رس

 دي يف اهوعضو مهنأل ؛حيحصلا يف «موصخلا لام نم ناك اذإ اذكو
EDاركوملا ىلإ لقاك قو: ةلمعل "”لوزغملا ١ ا ا : 

 «“انيدت هذختا هنأل ؛حيحصلا وه «”يضاقلا لام نم ناك اذإ اذكو
 المت ال

 .هنيمأ وأ لوزعملا ةرضحب "اهاضبقيل نيتيمأ ثعبيو

 هبتشي ال يك ؛ةطيرخ يف اهنم عون لك نالعجيو ءًئيشف ًائيش هنالأسيو
N 

 .مازلإلل ال ءلاحلا فشكل ""لاؤسلا اذهو

 .ةيادهلا عوبطم يف كلذكو «ناويد هيلإ مس : ۸٩٤ص يدتبملا ةيادب يفو )١(

 ربجُيف :لاملا تيب نم ناك نإ اهوحنو تالجسلا هيلع بتك يذلا يأ (؟)
 .هريغل لمعلا راص دقو «هلمعل هدي يف ناك امنإ كلذ نأل ؛هعفد ىلع لوزعملا يضاقلا

 .هدي يف :خسُت يفو (۳)

 .لوزعملا يأ (:)

 .هب لومتيل هدنع عضوي ملو «ةنامألاو ةنايدلا قيرطب هدنع عضو يأ (5)

 .طئارخلا يأ (5)

 .سبحلا ببسو نيسوبحملاو ناويدلا لاوحأ لاؤس يأ (۷)



 ىلإ

 ۷۹ لصف

 نّمو «ةايإ همزلأ : قحب مهنم فرتعا نمف : نيسوبْحَملا لاح يف ٌرظنُيو
 .ةنيبب الإ هيلع لوزعملا لوق لّبقي مل : ركنأ

 .هرمأ يف َرظنّيو هيلع ياني ئتح هتيلختب لَجْعَي مل : ةنيب ْمِقُي مل نإف

 .ًارظان بص هنأل ؛(نيسوبحملا لاح يف ٌرظنَيو) :لاق

 .مزلم رارقإلا نأل ؛(هايإ همزلأ :قحب مهنم فرتعا نّمف)

 قحتلا لزعلاب هنأل ؛(ةنيبب الإ هيلع لوزعملا لوق لقي مل :ركنأ نّمو)
 ا ا لو ت ا ار اع را فدعا

 ايست لغف ىلع
 يف َرظنَيو «هيلع يداي ئتح هتيلختب لَجْعَي مل :ةنيب مق مل نإف) :لاق

 يدؤي ال يك ؛لَجْعَي الف «ًارهاظ یح لوزعملا يضاقلا لْعِف نأل ؛ (هرمأ

 .ريغلا ىح لاطبإ ىلإ
 َسوبحملا نالف نب َنالف بلاط ناك نم :ًامايأ يداني نأ :"”ءادّتلا ةفصو

 ‹«يعدملا ةنيب ةنيب بلط :هدوحج ئلع وهو هيلع ئعداو «مصخ ٌرَضَح اذإف

 .انيب اَمِل ؛كلذ يف لوزعملا لوق لبي الو «مهيف مكحلا ءادتباو

 قحب سوبحم هلعلف «هسفنب ًالیفک هنم َذَخَأ :مصخ ْرضحَي مل نإو
 .لوزعملا يضاقلا سبح وهو «هيلع ةرامألا تماق دقو «بئاغ

 .نيسوبحملا نم ركنملا يأ )١(

 .ةلوبقمب تسيل :خسُن يفو )۲(

 .ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم :عئادولا يف رظنيو :لاق :هلوق ىلإ «ءادنلا ةفصو :انه نم (۳)
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 لصف ۸۰

 هب موقت ام ئلع هيف هب لّمعّيف «فوقولا عافتراو «عئادولا يف ٌرظنّيو

 .هدي يف وه نم هب فرتعي وأ «ةنيبلا

 لوزعملا نأ هدي يف يه يذلا فرتعَي نأ الإ «لوزعملا لوق لبقُي الو

 .اهيف هلوق لبقيف ءهيلإ اهمّلس

 e راما اع مارحت سدر

 ا لح :ليفكب هنم قث وتسا اذإو

 .فالتخالا ىلع :انه اه ليفكلا لصف :ليقو

 ام ىلع هيف هب لّمعَيف «"”فوقولا عافتراو «عئادولا يف ٌرظنّيو) :لاق

 .ةجح كلذ لك نأل ؛(هدي يف وه نم هب فرتعُي وأ «ةنيبلا هب موقت

 ا

 لبقيف هذيلا اهملس لوزغملا نأ هدي ډي يف “يه يذلا فرتعي نأ الإ)

 « يضاقلا ٌرارقإ حصيف «يضاقلل كلت د نأ هرارقإب تبث هنأل ؛ (اهيف هّلوق

 .لاحلا ىف هدي ىف هنأك

 يضاقلاو «هيلإ يضاقلا ميلستب َرقأ مث «هريغل رارقإلاب ّرقملا أدب اذإ الإ

 .هقح قبَسل ؛لوألا هل رقما ىلإ هدي يف ام ْمّلِسُيَف :””هريغل وه :لوقي

 .فاقوألا ةلغ يأ )١(

 .وه :خسُت يفو )۲(

 .رقأ نم ريغل يأ )۳(
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 3 لصف

 . دجسملا يف ًارهاظ ًاسولج مكحلل سلجيو

 نم "يناثلا هل رقما لإ مق «يتالا هرارقاب يضاقللهتمبق ٌرمضيو
 .يضاقلا ةهج

 هبتشي ال يك ؛(دجسملا يف ًارهاظ ًاسولج مكُحلل سلجيو) :لاق

 .نيميقملا ضعبو ءءاَبرْعلا ىلع هئاكم

 .رهشأ هنأل ؛ ئلوأ عماجلا دجسملاو

 هنأل ؛ءاضقلل دجسملا يف سولجلا هركي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 نع ةعونمم يهو «ضئاحلاو «"”صنلاب سجن وهو «كرشملا هرضحَي
 .هلوخد

 «ئلاعت هللا ركذل دجاسملا تيب امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 ١ ."همكحلاو

 هفكتعم يف ةموصخلا لصفَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ". ٠ 1 3 . 0 1 < (0)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .هل اهنأب لوزعملا َرقأ يذلا وهو )١(

 ٠١/*٠. ريبكلا يواحلا (؟)

 .78/ ةبوتلا .4ٌسْجَت َنوُكرْمَمْأ اَمَّنِإل :ئلاعت هلوق وهو (۳)

 امنإو» :(7585) ملسم دنع امنإو ءاذكه هدجأ مل :178/7 ةياردلا يف لاق (5)

 .«نآرقلا ةءارقو «ةالصلاو «هللا ركذل يه

 يراخبلا حيحص يف ام اهنم «كلذ ديفت ثيداحأ ةدع نوجرخملا ركذ )٥(

 ٠۲/۳". رابخإلاو فيرعتلا 2178/7 ةياردلا رظني )١5947(« ملسمو )٤۲۳(«



 لصف ۸۲

 « oooوو ا. ىو هه ه واو هه واو هاهو و دو ده هاهو ده هاه ده اه ٠ 6م 606. و وأو 60060 .٠

 و

 ."”تاموصخلا لصقل دجاسملا
 ل چ و

 .ةالصلاك «دجسملا يف اهتماقإ ٌزوجتف «ةدابع ءاضقلا نألو
 ص و

 وح د نم علمي رام يل 11 ةراعكا يل و .هلوخد نم عمي الف «هرهاظ ىف ال «هداقتعا ىف كرشملا ةساجن
 «دجسملا باب ىلإ وأ ءاهيلإ يضاقلا جّرخَيف ءاهلاحب ٌربْخُت ضئاحلاو

 و ي ار ت 2 سا ع

 .ةباد ىف ةموصخلا تناك ول امك ءاهوصخ نيبو اهنيب لصفي نم ثعبي وأ

 و ا

 .اهيف لوخدلاب سانلل نذأيو «هب س أب الف :هراد يف سلج ولو

 ی دو هس ولج نق نال ۲ كلذ لبق هئيلاجي ناک نم "هع سجی

 رايتخا ىلع «قّبس نم ةموصخ عامسب ٌةىدتبي ءاضقلل ”*”سّلَج اذإو
 .""”هباتك يف نيبو هللا همحر فاّصخلا رايتخا ىلع «مهنيب عرقيو «نيمدقتملا

 .دوهشلل ًاماركإ ؛دوهشلا بابرأ مّدقُي نأ هلو

 )١( ةياردلا راثآلا هذهل رظني ١158/57« رابخإلاو فيرعتلا 7017/7.

 .هراد يف سلج اذإ (؟)

 يفو «ه۷۹۷ ةيناطلسلا ةخسنلا ةيشاح ىف امك ها .ءاضقلا دلقت لبق يأ ()

 ها .دجسملا يف سلج ول امك :كلذ لبق :اهريغو ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح

 .ةوشرلاو ملظلا ةمهت يأ (5)

 نيبو «ه۷۳۸ ةخس ىف تبثم :ةيده لبقي الو :لاق :هلوق ئلإ انه نم )٥(

 .ئرخأ نود «خسُت يف ةتبثم ةدايزلا هذه نأ خسانلا

 .ديهشلا ردصلل هحرش عم ۲٠۳/١ يضاقلا بدأ هباتك يف ليصفتلاب نيب يأ (0



 ئل

۸Y لصف 

 لبق هثداع ترج نمم وأ «هنم ٍمَرْحَم ٍمِحَر يذ نم الإ ًةيده لبق الو
 . هتاداهمب ءاضقلا

 . ةماع ّنوكت نأ الإ ةوعد ضحي الو

 .رسيأ نيميلاب ةموصخلا لصف نأل ؛نامْيألا بابرأ مّدقُي نأ هلو

 هلْخَر يف بيرغلا بْلَق نأل ؛ةرثك مهيف نكي مل اذإ ارا مق نأ هلو

 .هقح ُكلرتَيو «لمَيف «هلهأو

 ترج نمم وأ .هنم رحم مر يذ ني الإ ةيده لبقُي الو) : :لاق

 نسيل .:يئاثلاو: محلا ةلص :لوألا نأل ؛(هتاداهُمب ءاضقلا لبق هّتداع

 ‹هثاضقب الآ ٌريصي :كلذ ءارو اميفو ءةداعلا E لب ءءاضقلل

 :هكيده لبقي ال :ةموضخ بيرقلل تناك ول اريح

 لجأل هنأل ؛ةموصخ هل تناك وأ «داتعملا ىلع يدهملا داز اذإ اذكو 4 و 1-8 5 0

 .هاماحتيف «ءاضقلا

 لجأل ةصاخلا نأل ؛(ةماع نوكت نأ الإ ةوعد ضحي الو) :لاق

 .ةماعلا فالخب «ةباجإلاب مهّتيف ءءاضقلا

 ا وهو «هبيرق :"باوجلا اذه يف لخديو

 .ةيدهلاك ؛ةصاخ تناك نإو هبيجي هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .اهذخي ال :اهًرضحي ال يضاقلا نأ ُفييضملا َمِلَع ول ام :ةصاخلاو

 .بارعإلا بسحب :تلق اچ : خست يفو (۱)

 .قالطإلا اذه :خسُت يفو (۲)



 لصف ۸٤

 .ضيرملا دوعيو ا

 . همصَخ نود نيمصخلا دحأ فيضب

 .لابقإلاو «سولجلا يف امهنيب 000 e اذإو
 كح هدب الو. :ءةبلإ ريشي الو.ءامهدحا راس الو

 ىلع ملسملا قوقح نم كلذ نأل ؛(ضيرملا ُدوعيو «ةزانجلا ٌدهشيو) :لاق

 .ملسملا

 ,"””قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسملل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .كلذ يف ةمهت الو ءنْيَذه اهنم دعو

 هللا ىلص ىبنلا نأل ؛(هيصخ نود نّيمصخلا دحأ ْفّيِضي الو) :لاق
٠ U N e Ege 

 .(لابقإلاو «سولجلا يف امهنيب ئوس :ارضح اذإو) :لاق

 مهنيب وسيلف :ءاضقلاب مكدحأ يلثبا اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .""«رظّنلاو ءةراشإلاو «سلجملا يف

 یل ٠ دكني الو هلا شب الو امها راني لوز: لاق

 هح رفا تقل كم هتف نألو

 )١( ملسم حيحص )۲۱۹۲(.

 فيرعتلا يف امك «نصغ نب مساقلا :هدنس يفو «(۳۹۲۲) طسوألا مجعملا (۲)

 ١119/7. ةياردلا )۲٠٤۷١(. يقهيبلا ننس ٠٠٠/۳ رابخإلاو

 يفو «(9477) يناربطلل ريبكلا مجعملا «(18557) هيوهار نب قاحسإ دنسم (۳)

 .07/7 رابخإلاو فيرعتلا .مالك امهنم لك دنس
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 Ao لصف

 . دهاشلا نيقلت هركيو

 .همصخ ىلع ءىرتجي هنأل ؛امهرلحأ هجو يف كحضي الو

 .ءاضقلا ةباهَمب بهذي هنأل ؛مهنم ًادحاو الو «مهُحرامي الو

 ءاذكو اذكب ُدهشتأ :هل لوقي نأ :هانعمو «(دهاشلا ٌنيقلت هركيو) :لاق

 .مصخلا نيقلتك «هركيف ءَنْيمصخلا دحأل ةناعإ هنأل اذهو

 دهاشلا نأل ؛ةمهتلا عضوم ريغ يف هللا همحر فسوي وبأ هنسحتساو

 وهم نفل ءايعإ فا ناك فاضل نم اهم صخب ف

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ليفكتلاو «""صاخشإلا

Fe RFدم د د  

 ؛نيمصخلا دحأل ليفكلا ذخآ وه :ليفكتلاو همصخ ريضحيل صخش لاسرإ وهو (1)
 719/1١١. ةيانبلا .نيمصخلا دحأ ةناعإ سنج نم كلذ نكي مل هنأل



 سْبحلا يف لصف 3

 سّبحلا يف لصف
 مل : هويرغ َسْبَح قحلا بحاص بّلطو «يضاقلا دنع قحلا تبت اذإو

 . هيلع ام عفدب هَرَمَأو «هسْبحب لَجْعَي

 نمثك ءهدي يف َلَصَح لام نع ًالدب هّمَِل ٍْيَد لك يف هسَبَح : عنتما ناف
 .ةلافكلاو رهملاك «رلقعب همزتلا وأ «ضرقلا لّدّبو . عيبملا

 سْبحلا يف لصف
 :هويرغ سبح قحلا بحاص بّلَطو «يضاقلا دنع قحلا تبت اذإو) :لاق

 5و ءةلطامعلا ءازج حلا نل ؛(هيلع ام عفدب هَرَمَأو ءهسّبَحب لَجْعَي مل

 .اهروهظ نم

 لوأ يف ًالطامم هوك ْفرعُي مل هنأل ؛هرارقإب قحلا تبث اذإ اذهو

 .لاملا بحصتسُي ملف «لاهمإلا يف حيَط هلعلف «ةلمّولا

 .هِلْطَم روهظل ؛هّسَّبَح :كلذ دعب عنتما اذإف

 .هراكنإب لّطملا روهظل ؛ تبث امك هّسّبَح :ةنيبلاب تبث اذإ امأ
 «هدي يف لصَح لام نع ًالدب ِهّمْزَل نيد لك يف هَسّبَح :عنتما نإف) :لاق

 اذإ هنأل ؛(ةلافكلاو رهملاك ا هلا وأ «ضرقلا لّدَيو « عيبملا نمثك

 ليلد :هرايتخاب هيازتلا ىلع هّمادقإو «هب هاتِغ تب :هدي يف لاملا لّصَح
 ١ .هئادأ ىلع ٌرِدَقَي ام الإ مزتلي ال وه ذإ «هراسي

 ةلكوم نول هلا ةارعلاو



 AV سْبَحلا يف لصف

 نأ هميرغ تبثي نأ الإ ريقف ينإ : لاق اذإ كلذ ئوس اميف هسبحي الو
 را ا . ر 7

 . هسيحيف الام هل

 تبثي نأ الإ ءٌريقف ينإ :لاق اذإ كلذ ئوس اميف هسبحي الو) :لاق

 ُلوقلا نوكيف «راسيلا ةلالد جوت مل هنأل م لاس هل نأ هئيرغ

 .هاتِغ تابثإ يعدملا 00

 وه لصألا نأل ؛كلذ عيمج يف ُنْيَدلا هيلع نمل لوقلا نأ ئورُيو

 :ضراع ٌراسيلاو «ةرسغعلا

 .لام هل هّلدب اميف الإ هل لوقلا نأ مورو

 .رسعم هنإ جوزلا لوق لوقلا :ةقفنلا يفو

 .قيعملل لوقلا :كّرتشملا دبعلا قاتعإ يفو
 ."”نيرخآلا نيلوقلا ناديؤت "'”ناتلأسملاو

 لب «قلطم ٍنْيَدِب سيل هنأ : : ”باتكلا» يف لاق ام ىلع * جي يرختلاو

 :قافنالا لع تولا ةقلا طق سةل وخ

 .قاتعإلا نامض هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذكو

 .كرتشملا دبعلا قاتعإ ةلأسمو «ةقفنلا ةلأسم يأ )١(

 نمل لوقلا نأ ئوريو :هلوق :نيريخألا نيلوقلاب دارأو «نيريخألا :خسُت يفو (؟)

 ۲٤٤/۱١. ةيانبلا .لام هّلدب اميف الإ هل لوقلا نأ ئورُيو «كلذ عيمج يف نيدلا هيلع

 .قاتعإلاو قافنإلا ةلأسم جيرخت يأ (۳)

 .يرودقلا رصتخم يأ )٤(



 نيحلا ف ليف 7
 .هّليبس ىّلخ : لام هل ْرهظَي مل نإف «هنع لأسي مث ءةثالث وأ نيرهش

 ا 2 ۱راا

 . هئامرغ نيبو هيب لوحي الو

 اميف ةنيبلاب كلذ تبث وأ ءالام هل نإ يعدملا لوق لوقلا ناك اميف مث

 .(هنع لأسي مث «ةثالث وأ نيرهش) هّسبحَي :نيدلا هيلع نم لوق لوقلا ناك

 .لاحلا يف "”هولُظ روهظل :سبحلاف

 ةا ديت هنآ نم اف ينهي ناك ول هلام يللا ده هس انقر

 .هرَكَد امب هرئاقف «ةدئافلا هذه ديل

 .رهشأ ٍةتس ىلإ «ةعبرأ وأ ءرهشب :ريدقتلا نم كلذ ريغ ئوريو

 لاوحأ .فالتخال ؛يضاقلا يأر ىلإ ٌضرْفُم َريدقتلا نأ ٌحيحصلاو
 .هيف صاخشألا

 ؛ةدملا هذه يضم دعب ينعي «(هّليبس ئّلخ :لام هل رهظَي مل نإف) :لاق
 .املظ كلذ دعب هُسْبَح نوكيف «ةرسيملا ىلإ ةَرِظّنلا قحتسا هنأل

 «ةياور يف لبقُت :سبحلا ةدم يضم لبق هيمالفإ ىلع ةنيبلا تماق ولو
 .هللا مهمحر خياشملا ةماع ةيناثلا ئلعو «ةياور يف لبقت الو

 ارغوت لر الوز فليس لا تاكل يف لاق

 .ئلاعت هللا ءاش نإ رجحلا باتك يف هركذنسو «ةمزالملا يف مالك اذهو

 .لطملاب يأ (۱)
 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)



 ۸۹ سْبحلا يف لصف

 مث «هسبحبي هنإف نيد يضاقلا دنع ّرقأ لجو“ «ريغضلا عماجلا» يفو

 :هليبس ل: سم ناك نإو تح دنا: ارسسوف ناک نإق نع لاب
 يف مس و

 .هتجوز ةقفن يف لجرلا سبحيو

 . هيلع قافنإلا نم عنتما اذإ الإ ءهدلو نيد ىف لاو سبحپ الو

 «هسبحي هنإف ءِنيدب يضاقلا دنع ًرقأ لجر : » ' ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق

 س ل ارم ناك ثروت اوم ناك 0ف «هنع لاسی مث

 :ةلطامم تريظو- رف هان وا «يضاقلا ريغ دنع رقأ اذإ :هذارمو

 ا الف وا ق دمو الرا سلاو

 .عانتمالاب ملاظ هنأل ؟(هتجوز ةقفن يف لجرلا سَبحُيو) :لاق

 تجب داف و نقع رت 0 0لو زق يف لاو رعي الوز
 .صاصقلاو دودحلاك «هدلاو ىلع دلولا

 .هرللو ءايحإ هيف نأل ؛(هيلع قافنإلا نم منتما اذإ الإ) :لاق

 .باوصلا ملعأ هللاو «نامزلا يِضمب “اهطوقسل ؛كرادتي ال "”هنألو

 انت ا يد

 .۲۰۱ص )١(

 فالتخالا عم ءاضيأ سبحلا ةدم اًنيبو «كلذ اّ دق ًالّوأ روكذملا سبحلاو يأ (۲)
 يور هنأ ةعيرشلا جات نع ۲٤۷/١١ ةيانبلا يف ينيعلا لقنو .كلذ ديعُت الف ءاهيف روكذملا

 ضعب يف ءاج اذهلو :تلق .ها .هتدمو ًالوأ سبحلاو :اذكه بصنلاب ةلمجلا هذه طبض
 , و

 .اعم :اهيلع بتكو «حتفلاو مضلا طبض خسنلا

 .قافنإلا يأ (۳)

 .ةقفنلا يأ (5)



 باب

 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك
 .هدنع هب هش اذإ .قوقحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لّبقُيو

 .همكحب بّتكو ا مكعأ: : رضاح مصخ ئلع اودهش نإف

 مكَحَيل ؛ةداهشلاب بكو مر سي
 اهب هيلإ بوتكملا

 باب

 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتک

 هب هش اذإ «قوقحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لّبقيو) :لاق
 ومو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع «ةجاحلل ؛(هدنع

 دوجول ؛('"”ةداهشلاب مکح :رضاح مصخ ىلع اودهش نإف) :لاق
 .الجيم :وعدملا وهو د ّبّتكو) «ةجحلا

 ىلع ءاضقلا نأل ا یو نإو) :لاق

 .زوجي ال بئاغلا

 .(اهب هيلإ بوتكملا مكحيل ؛ةداهشلاب بّتكو)

 .مهتداهشب :خست يفو (۱)

 .همصخ ةبيغب : خس يفو (۲)



 0١ يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك

 Oneness واو هو واو واو د و GOGH وأو هاو ها ولو هاو وه واه دو هه HOGG هاهو

 صتخيو «ةقيقحلا يف ةداهشلا لقت وهو «يمكحلا باتكلا وه اذهو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اهركذن طئارشب

 نيب عمجلا هيلع ُرّذعتي دق يعّدملا نأل ؛ةجاحلا ساسول :هاوجو

 .ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةبشأف «هوصَخو هدوهش
 «بوصغملاو بلاو «حاكنلاو نّيدلا :هتحت حردني :قوقحلا يف :هلوقو

 وهو «نيدلا ةلزنمب كلذ لك نأل دالا ER ؛ةدوهجملا ةنامألاو
 وس و

 .ةراشإلا ىلإ هيف جاتحي ال «فصولاب فرعي

 .ديدحتلاب :هيف فيرعتلا نأل ؛ًاضيأ راقعلا يف "”لّبقُيو

 .ةراشإلا ىلإ ةجاحلل ؛ةلوقنملا نايعألا يف لبي الو

 قابإلا ةبلغل ؛ةمألا نود تلا ف لف ةا لا ههر ف ناو

 .اهتود «هيف

 ."”هعضوم يف ْفقرعُت طئارشب امهيف لَبقُي هنأ : هللا همحر هنعو

 هيلعو «لوحيو لقنُي ام عيمج يف ؛ رقي "هلأ :هللا همحر دمحم نعو

 .* لاعت هللا مهمحر نو رخأتملا

 .يضاقلا باتك يأ )١(

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ةطوسبملا بتكلا يف يأ (۲)

 ٠٠٤/١١. ةيانبلا .لبقي يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نأ يأ (۳)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .يكاك .ئوتفلا هيلعو :يباجيبسإلا لاق (؟)



 يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك ۹۲

 . نیتآرماو لجر وأ ‹نْيلجر ةداهشب الإ باتكلا ّلَبقُي الو

 مث هب مهَمِلْعَي وأ هيف ام اوفرعيل ؛ مهيلع باتكلا ارقي نأ بجيو

 . مهيلإ هَمَّلَسُيو «مهترضحب هّمِيْخَي

 نال 4( تارماو نحر وأ هنئلجو داهل الإ تالا لقب الوز لاف

 دب الف «مِزلم هنأل اذهو ةمات ةجحب الإ تبثي الف «باتكلا ةبشي باتكلا

 .ةجحلا نم

 .مِزْلَمِب سيل هنأل ؛برحلا لهأ نم نامثتسالا باتك فالخب

 نأل ؛يضاقلا ىلإ هلوسرو «يكزملا ىلإ يضاقلا لوسر فالخبو

 .ةيكزتلاب ال «ةداهشلاب مازلإلا
 ؛(هب مِهَّمِلْعُي وأ هيف ام اوفرْعَيل ؛مهيلع باتكلا أرقي نأ بجيو) :لاق

 .ملعلا نودب ةداهش ال هنأل

 رييغتلا محوي ال يك ؛(مهيلإ هّمّلِسُيو « مهترضحب همتی مث)

 باتكلا يف ام َمْلِع أل .هللا امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 .طرش مهترضتحب مّتَحلاو

 ٌريغ ٌرَخآ باتك مهيلإ عقدي اذهلو ءامهدنع باتكلا يف ام ظْفِح اذكو
 .مهظفح ىلع ةتواعم ؛مهعم نوكيل ؛ موتخم

 طْرتشلاو ءرطرشب سيل كلذ نم ءيش :ًاريخآ هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ."همتخو «هباتك اذه نأ مهدهشُي نأ

 .همتاخ :خسُن يفو )١(



 ۳ يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك

 . مصخلا ةرضحب الإ هبي مل : يضاقلا ئلإ لّصَو اذإف

 نالف ُباتك هنأ اودهش اذإف ءهِمْيَح ىلإ رَت : هيلإ ٌدوهشلا همّلس اذإف
 «يضاقلا هَحَتف : هَمَتَخو ءانيلع هرَثو «همكح سلجم يف انيلإ همَّلس «يضاقلا

 .هيف امب همر ‹مصخلا ىلع هآرقو

 يف لّهسف ًاضيأ طرشب سيل متخلا نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 املاك لا نو ةءاضقلاب يلثبا امل كلذ

 .هللا همحر فسوي يبأ لوق هللا همحر يسحخرسلا ةمئألا س مش راتخاو

 هنأل ؛(مصخلا ةرضحب الإ هّلبقي مل :يضاقلا ىلإ لّصَو اذإف) :لاق

 .هروضح نم دب الف «ةداهشلا ءادأ ةلزنمب

 .مكحلل ال «لقّتلل هنأل ؛بتاكلا يضاقلا عامس فالخب

 نالف باك هنأ اودهش اذإف « هح ىلإ َرَظَن :هيلإ ٌدوهشلا همّلس اذإف) :لاق
 «يضاقلا هَحََف :همَتخو ءانيلع هأرقو «همكح سلجم يف انيلإ همَّلس «يضاقلا

 .(هيف امب همر ءمصخلا ئلع هأرقو

 ملو «ثرإلا ىلع ةداهشلا يف «تاداهشلا يف ًاضيأ ثيدحلا اذه ركذ يتأيس )١(
 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لوق نم هنأ ىلع نيعضوملا الك يف فلؤملا صني

 يف ًاضيأ وهو 42517 ناسحإلا) نابح نبا هححص «ٌعوفرم ثيدح وهو :تلق
 )٠١(« يناربطلل طسوألاو ٠١۱/۲ )٠٠٠١(« كردتسملاو )١857(« دمحأ دنسم

 وأ «لاق امك وهو «هنسحل فلؤملا َرَمَر :01/80 ريدقلا ضيف يف يوانملا لاق ءاهريغو
 ها .قرط هلو «ئلعأ

 2100/7 ةياردلا يف كلذكو ٠٠/٤ ةيارلا بصن يف هجيرخت يعليزلا تاف دقو
 .۳۸۷/ ١ ريدقلا حتف يف مامهلا نباو ۲٠۷/١١ ةيانبلا يف ينيعلاو
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 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 رم ام ىلع «هّلبق :همّئاخو هباتك هنأ اودهش اذإ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .* فال ةلادعلا روهظ «باتكلا» يف "'”طرَمشَي ملو

 فاّصَخلا رك اذك «ةلادعلا توبث دعب باتكلا ضي هنأ حيحصلاو

 ةداهشلا ءادأ مهمي امنإو ءدوهشلا ةدايز لإ ٌجاتحُي امبر هنأل ؛هللا همحر

 .مّثَحلا مايق دعب

 .ءاضقلا ىلع بتاكلا ناك اذإ هيلإ بوتكملا هّلبقي امنإو

 :باتكلا لوصو لبق ءاضقلل ًالهأ قبي مل وأ «لِزع وأ ‹«تام ول ىتح

 .اياعّرلا نم دحاوب قحتلا هنأل ؛هّلبقي ال
 امهلمع ريغ يف وأ «“ هلمع ريغ يف ٌرَخآ ضاق هرابخإ لبقي ال اذهلو : ١ ق ا يا وع (4) 4 (0)

 )١( ةيانبلا .هرصتخم يف يرودقلا مامإلا يأ 109/1١١.

 .اذك دلب يضاق باتك اذه نأ اودهش نيذلا دوهشلا ةلادع روهظ يأ (۲)

 .باتكلا حتفل يأ (؟)

 ًايضاق هرابخإ لبقُي ال :يلي امك رخآ رطبضب تءاج خسُت يفو .هدلب ريغ يأ )٤(

 فرح نمو «لبقي :نم ءايلا فرح قوف ه۷۳۸ ةخسن يف بتكو .هلمع ريغ يف رخآ
 ةيانبلا يف ينيعلا اهَحَرشو ءاعم :اهقوف بتكو «ةمضو ةحتف بتك :هرابخإ :يف ءارلا
 .لبقُي ال :ربخملا لمع ريغ يف رخآ ًايضاق يضاقلا ربخأ اذإ ينعي :هلوقب 0

 .؟١508/1 ةيانبلا رظني (0)



 40 ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك

 . صاصقلاو دودحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبق الو

 ةدلب يضاق نالف نب نالف ئلإ بك اذإ الإ «هيلإ بوتكملا تام ول اذكو
 وهو «هل اع راص هريغ نأل ؛نيملسملا ةاضق نم هيلإ لص نم لك ئلإو ءاذك
 كو

 «نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصي نم لك ىلإ :ءادتبا بنك اذإ ام فالخب
 ."يفرعُم ٌريغ هنأل ؛هللا مهمحر انخیاشم هيلع ام لع

 فاقع فال ؛هثراو ىلع باتكلا فني :مصخلا تام ناك ولو

 ؛(صاضقلاو دودحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتک َلّبقُي الو) :لاق

 .ةداهشلا ىلع ةداهشلاك راصف «ةيلدبلا ةهبش هيف نأل

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءامهتابثإ يف يعس :هلوبق يفو «طاقسإلا ىلع امهانبم نألو

FF FFانني ع  

 .لوهجم يأ )١(



 رخا لصف نا

 رَخآ لصف

 . صاصقلاو دودحلا يف الإ ءيش لك يف ةأرملا ءاضق زوحيو

 . كلذ هيلإ ّضوفي نأ الإ ءاضقلا ىلع فلختسُي نأ يضاقلل سيلو

 ٌرَخآ لصف

 ؛(صاصقلاو ٍدودحلا يف الإ ءيش لك يف ٍةأرملا ءاضق زوجيو) :لاق

 .ةجولا رم دقو ءاهتداهشب ًارابتعا
 هيلإ ضرفُي نأ الإ ءاضقلا ىلع فلختسَي نأ يضاقلل سيلو) :لاق

 .ليكولا ليكوتك راصف «هب ٍديلقتلا نود ءءاضقلا َدّلَق هنأل ؛(كلذ

 قرش ىلع هنأل ؛فلختسُي ثيح ‹«ةعمجلا ةماقإب رومأملا فالخب

 .ءاضقلا كلذك الو «ةلالد فالختسالاب ًانذإ هب رمألا ناكف 56-5 ؛تاوقلا

 :لوألا زراعات « يناثلا ل ئضق وأ «لوألا نم رضحمب يناثلا ئضق ولو

 ا «لوألا يأر هرَضَح هنأل اذهو د «زاج

 ال تح ,"”ليصألا نع ًابئان يناثلا ٌريصيف «هكلمّي :'"”هيلإ ضف اذإو

 .لزعلا هيلإ ضّوف اذإ الإ ءهلْزَع "لوألا كمي

 تئش نّملو :ةفيلخلا هل لاق نأب «يضاقلا ئلإ فالختسالا ضّوف يأ ()

 .ناطلسلا هب دارملاو :تلق .لوألا :خسُت يفو (۲)

 نم ئّلوملا يضاقلا بئان وه يذلا ىضاقلا لزع لوألا ىضاقلا كلمي ال يأ (۳)
 ۲٠٠/۱١ ۰ ٠ ةيانبلا .ةفيلخلا ةهج



 وے ےس

 ۹۷ رخا لصف

 وأ باتكلا فلاخي نأ الإ .هاضمأ : مكاح مکح يضاقلا ىلإ عقر اذإو

 . هيلع ليلد ال ًالوق نوكي نأب امجإلا وأ ةسلا

 ‹يضاقلا هب ئضقف ءءاهقفلا هيف فلا امو : «ريغصلا عماجلا» يفو
 . هاضمأ : كلذ ريغ ىرَي ٌرَخآ ضاق ءاج مث

 .يناثلا ليكولا يف امك «ٌحبحصلا وه «هلرعب وأ ءلوألا تومب يناثلا لزعتي الو

 ؟ةقيلحلا تريب ءارمألا الو اطل كرمي ةايفثلا لغت اذكر
 .نيملسملا ةعامج نع بئان هنأل

 فلاخي نأ الإ «هاضمأ مکاح مكح يضاقلا ىلإ عفر اذإو) :لاق

 يع لر او نوک ا «عامجإلا وأ ةّنسلا وأ باتكلا

 «يضاقلا هب ئضقف «ءاهقفلا هيف فتا امو :«"”ريغصلا عماجلا» يفو

 .(هاضمأ :كلذ ريغ ىر رَخآ ضاق ءاج مث

 دالر د هيف ادهم اضف وال وقع ءاضقلا نأ :لصألاو

 لوألا داهتجالا “ ”حجرت دقو «لوألا ٍداهتجاك يناثلا داهتجا نأ

 .هّئود وه امب ضقني الف «هب ءاضقلا لاصتاب

 يبأ دنع دف :هبهذمل ًايسان «هيأرل ًافلاخم هيف دّهتجملا يف ئضق ولف

 .۲۰۰ص )١(
 0 ئرخأ خسن ا يفو اک :خست يفو (۲)

 .ذفني :خسُت يف تطبضو (؟)

 .حجري :خسُت يفو (4)

 .لفت :خسُت يف تطبضو (5)



 هه هو و و واو هو هاو واو ده واه هوو ياه هيف هله هاه هاه هاه ده هاه هاه ههه هاه هه ههه

 .ناتياور ''”هيفف :ًادماع ناك نإو

 .نيقيب إطخب سيل هنأ :ذافتلا هجوو
 هيلعو نع أظنك وه امب ٰیضق هنأل ؛ نيهجولا يف فني ال :امهدنعو

 ."”اىوتفلا

 .عامجإلا وأ َةّنَسلا وأ باتكلل ًافلاخم نوكي ال نأ :هيف دهتجملا مث

 ."اهنم ةروهشملا :ةّسلاب دارملاو

 :"كلذو “ضعبلا ةفلاخم ٌربتعُت ال :”روهمجلا هيلع عمتجا اميفو

 )١( ةيانبلا .هنعف : خس يفو 774/1١.

 لوق ىلع ئوتفلا نأ ئرغصلا ئواتفلا نع ۲۹۸/١١ ةيانبلا ىف ىنيعلا لقنو (۲)

 .بهذملا فالخ ىلع ءاضقلا داغ يف هللا ا مامإلا

 هتفلاخم نأل :ىلي ام ةدايز انه بتك ه ۸١١٠و ۰٦٤٤ ةيناميلسلا ةخسُت ىفو (۳)
 .ملعأ هللاو هام دالا هدول اكمال اهنا رمال تاقا ن اط

 نكل :تلق ۲۹۹/۱١ ةيانبلا 57 مهرثكأ يأ ءءاملعلا روهمج يأ (5)

 ءادحاو ناك نإو ضعبلا ةفلاخمب دقعني ال عامجإلا نأ :هقفلا لوصأ ملع يف ررقملا
 يف ام لّمحُي :هلوقب نيرمألا نيب مامهلا نبا ْعَمَج مث 2794/5 ريدقلا حتف يف امك

 نكلو :تلق «ها .غَوسُي مل ام ىلع :انه امو .داهتجالا هيف غوُس ام ىلع :هقفلا لوصأ

 ءمهلوصأو مهدعاوق بسحب هريرقت يف نيدهتجملا راظنأ فلتخت عساو حيهم اذه
 .ملعأ هللاو «ًادمع ةيمستلا كورتم ةلأسمك

 .ءاملعلا ضعب يأ (5)

 .روهمجلا هيلع عمتجا امل ضعبلا ةفلاخم يأ (0)



 وے

 ۹۹ رخا لصف

 كلذك ِنطابلا يف وهف : ميرحتب رهاظلا يف يضاقلا هب ئضق ءيش لكو

 . هّماقم موقي نم رضحب نأ الإ بئاغ ئلع يضاقلا يضقي الو

 .يفالتخاب سيلو ف ذالخ

 . "لوألا ردصلا يف فالتخالا :ٌربتعملاو

 نظابلا يف وهف :ميرحتب رهاظلا يف يضاقلا هب ئضق ءيش لكو) :لاق

 ."”لالحإب ئضق اذإ اذكو

 يف يضاقلا ء ءاضق ةلأسم يهد «نيعم ۽ بېسپ ئوعدلا ۽ تناک اذإ اذهو

 اکا ی ,E «رورلا ةداهشب خوسفلاو دوقعلا

 .(هّماقم موقي نم رضحي نأ الإ بئاغ ئلع يضاقلا يضقي الو) :لاق

 داهتجالا غوسَُي ال اميف يأ «عطاقلا ليلدلل ًافلاخم ناك ام :فالخلاب دارملا )١(
 فلتخي اذه نكلو :تلق .(ةلماشلا ط) ٥۳٤/١ ةيانبلا «158/7 قئاقحلا نييبت .هيف

 .ليلق لبق هيلإ ترشأ امك «دهتجملا رظن فالتخاب

 لحملا لعجَي يذلا فالتخالا يأ «نوعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا مهو (؟)
 ةيانبلا «نيعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب ناك يذلا فالتخالا وه :هيف ادهتجم

 .اذه ررحپ :تلق ."917/7 ريدقلا حتف رظنيو ۱

 يف وهف :رهاظلا يف ءيش لالحإب ئضق يأ :دارملاو «ليلحتب :خسُن يفو (۳)

 171/11١,. ةيانبلا .كلذك نطابلا

 .ةلأسملا يأ :تلق .ترم دقو :خسُت يفو )€(

 .تامرحملا نايب باب رخآ يف )٥(



 هه ده اهو هو دو اهو اهو ها ىو ها و هو هه. هاو ده واه هوو GCG GSS o وأو هوو هو اه اه وها هه

 رهظف «ةنّيبلا يهو ةا وول ؛زوجي : هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 .قحلا

 م و ر : ءراكنإلا نود ةعزانم الو «ةعزانملا عطقل ةداهشلاب لمعلا نأ :انلو

 .دجوي ملو
 5 5 3 2 و

 نأل ؛ءاضقلا هجو هبتشيف «مصخلا نم راكنإلاو َرارقإلا لمتحي هنألو

 راكنإلا ٌمايق طرشلا نأل ؛"”باوجلا كلذكف :باغ مث ءركنأ ولو

 .ءاضقلا تقو

 . هللا همحر فسوي يبأ فالخ هيفو

 يصولاك «عرشلا ةبانإب وأ «ليكولاك «هتبانإب نوكي دق :هّماقَم موقي نمو
 اًمِل ًاببس بئاغلا ىلع يعدي ام ناك نأب ءًامكح نوكي دقو «يضاقلا ةهج نم

 .رضاحلا ئلع هيعدي
 9 ا م مر 1

 هب َربتعم الف :هقحل اطرش ناك اذإ امأ «بّتكلا يف ةروص ريغ يف اذهو

 )١( بلاطملا ئنسأ ٠٠١/٤".

 .هيلع يضاقلا يضقي ال يأ ()

 دعب تباث وهو ءاضقلا تقو ىلإ راكنإلا ىلع ٌرارصإلا :طرشلا :لوقي هنإف (۳)

 .7ا/١١/7 ةيانبلا .باحصتسالاب هتبيغ

 .نم :خست يفو قف



 .قحلا َرْكذ بتكيو «ئماتيلا لاومأ يضاقلا ضرقيو

 .َنوَض :ٌيصولا ضرقأ نإو

 .«”ريغصلا عماجلا» يف هّمامت فرع دقو «بئاغلا نع ًامصخ هلْعَج يف

 .(""قحلا ركذ بتكيو «ئماتيلا لاومأ يضاقلا ضرقيو) :لاق
 ةنومضم ةظوفحم "”ههلاومأ ءاقبل ؛مهتحلصم ضارقإلا يف نأل

 .جارختسالا ىلع راقي يضاقلاو
 60 کل : ©ةباتكلاو

 «جارختسالا ىلع ٌردقي ال هنأل ؛(َنِمَض :يصولا ضرقأ نإو) :لاق

 .ةحلصم نكي ملف
 .جارختسالا نع هزّجَحل ؛نيتياورلا حصأ يف «يصولا ةلزنمب :بألاو

 ىلع رداقلا قح يفف «ءاهتنا ةضواعم «ءادتبا ربت ضرقلا نأل "اذهو
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاعّربت ربثعا :زجاعلا قح يفو «ةضواعم ربثعا :ءافيتسالا

RFدك  FFد6  

 نيبو ءريغصلا يف هنأب حيرصت نودب :عماجلا يف :خسُت يفو ٠٠۲ص )١(

 .ريغصلا عماجلا وه دارملا نأ 775/1١١ ةيانبلا يف ينيعلا

 .ضارقإلا وهو «قحلا ركذ لجأل ؛كصلا وهو «ًاباتك بتكي يأ (۲)

 .لاومألا :خسُت يفو (۳)

 .عيضي الو «طبضُيو كلذ ظفحُيل كصلا يأ قحلا ركذ يف ةباتكلا ةلع يأ )٤(

 .هظفحتل :خسُت يفو (0)

8 - 

 ةبتكملا ةخسنو «ه١٠8 ةخسن نم لك يف تبثم هرخآ ىلإ ليلعتلا اذه (5)
 .ناتسيفن ناتخسن امهالكو «545 مقرب ةيناميلسلا



 ميكحتلا باب

 .زاج :همكحي اض رو ءامهنيب مکَحف ؛الُجَر نالجر مكَح اذإو

 . مكاحلا ةفصب ب مكحملا ناك اذإ اذهو

 «يففذقلا ىف دودحملاو .يمذلاو «ٍدبعلاو «رفاكلا ميكحت زوجي الو

 .ىبصلاو « قسافلاو

 ميكحتلا باب

 ؛ (زاج :همّکحب اًيضرو ءامهنيب مکحف ءّالُجَر نالجر مّكَح اذإو) :لاق

 .امهيلع هُمْكُح ذفنیو ءامهُميكحت حصف ل

 هللا يضر ةباحصلاو "كَ ملسو هيلع هللا لص َيبنلا نأ حص

 .ةوسأ مهب ئفكو 0

 اميف يضاقلا ةلزنمب هنأل ؟(””هكاحلا ةفصب مكحملا ناك اذإ اذهو)

 .ءاضقلا ةيلهأ طَرَتْشُتف ءامهنيب

 يف دودحملاو «يمذلاو «ٍدبعلاو ءرفاكلا ميكحت وجی الو) :لاق

 .ةداهشلا ةيلهأب ًارابتعا ؛ءاضقلا ةيلهأ مادعنال ؛(يبصلاو «قسافلاو ءوفذقلا

 .ىكوملا يف رم امك ءاندنع زوجي نأ بجي :مكُح اذإ قسافلاو

 ءميكحتلا ملسو هيلع هللا ئىلص يبنلا نسحتسا )٥۳۸۷( يئاسنلا ننس يف )١(
 .407/5 ريدقلا حتف 2717/4/1١ ةيانبلا مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإل رظنيو

 .ئلوملا مكاحلا يأ (؟)



 ميكحتلا باب
۹¥ 

 2 1 5 و .SE ن

 .امهيلع مكحي مل ام عجري نأ نيمكحملا نم ٍدحاو لكلو

 .امهمزل : مكح اذإو

 .هلطبأ : هقلاخ نإو .هاضمأ : هبهذم قفاو نإ : يضاقلا ىلإ همكح عقر اذإو

 .صاصقلاو ءدودحلا يف ميكحتلا ٌروجي الو

 هنأل ؛(امهيلع ْمُكَحَي مل ام مجري نأ نّيمکحملا نم ٍدحاو لكلو) :لاق
 .ًاعيمج امهاضرب الإ كح الف ءامهتهج نم ٌدّلقم

 .امهيلع ةيالو نع هيكح رودصل ؛(امهَمزل :مکح اذإو)

 ال هنأل ؛(هاضمأ :هبهذم قفاو نإ :يضاقلا ىلإ همكح عفر اذإو) :لاق

 ."”هجولا كلذ ىلع هماربإ يف مث «هضقت يف ةدئاف

 .هنم ميكحتلا مدعل ؛هُمَرلَي ال همكح نأل ؛(هلطبأ :هقلاخ نإو)

 ةيالو ال هنأل ؛(صاصقلاو ءدودحلا يف ميكحتلا زوجي الو) :لاق

 .امهاضرب حابتسي الف هيف ةحابإلا ناكلمُي ال اذهلو ءامهمد ىلع امهل

 يف ميكحتلا زاوج ىلع ل صاصقلاو دودحلا صيصختو :اولاق

 ال هنأ الإ ."”حيحص وهو ءامهريغو حاكنلاو قالطلاك «تادهتجملا رئاس

 RN نر نا لاكي ل
 هماربإ مث «هبهذم قفاو ثيح مكحملا مكُح يضاقلا ضقن يف ةدئاف ال يأ )١(

 يف ب ي رخآ ةرم همامتإو .هضقن ىف ةدئاف الف «مكحملا هب مك ىذلا هجولا ىلع ئرخأ ةرم همامتإ

 .حيحصل اوهو :خسُت يفو (0)

 7/7/11١. ةيانبلا رظنيو (۳)



 ميكحتلا باب 0

0 

 .همكح ذفني مل : ةلقاعلا ئلع ةيدلاب ئضقف ءأطخ مد يف هامّكَح نإو

 . لوکنلاب يضقيو ءةنيبلا عمسُي نأ ٌروجيو

 . طاب : كلملاب هتجوزو .هدلوو .هيوبأل مكاحلا مكحو

 ؛ (هُمْكُح َدْفَنَي مل :ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ئضقف ءؤطخ مد يف هامّكَح نإو) :لاق
 .مهتهج نم ميكحت ال ْذِإ «مهيلع هل ةيالو ال هنأل

 يضقيو «ّلوملا يضاقلا دري :هلام يف ةيدلاب لتاقلا ئلع ْمَكَح ولو
 اذإ الإ ءاضيأ "”صنلل فلاخمو «هيأرل فلاخم هنأل ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلاب

 .هلقعت ال ةلقاعلا نأل ؛هرارقإب لتقلا تب

 هنأل ؛رارقإلاب اذكو «(لوكتلاب يضقيو «ةنيبلا مسي نأ زوجيو) :لاق

 .عرشلل قِفاوم مكح

 ىلع امهو ءدوهشلا ةلادعب وأ ءنّيمصخلا ددحأ رارقإب ربخأ ولو
 .ةمئاق ةيالولا نأل ؛مصخلا راكنإ ئلإ ْتَقتُي الو ل يع

 دعب ىّلوملا لوقك «ةيالولا ءاضقنال ؛هّلوق لبق ال :مكحلاب ربخأ ولو
 ل

 .(لطاب :كليلاب هتجوزو «هددلوو «هيوبأل مكاحلا مكحو) :لاق

 .ءاؤس كلذ نق: كيلا نلوملاو

 .لقاعملا باتك يف يتأيس امك ««هودف ءاوموق» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوق وهو (۱)

 .مكحملا يأ (؟)

 .كلذ يف :لدب .هيف :خسُت يفو (۳)



 هلا باب

 ٠.6 6 و. و. هو واو او د. واو و ا.ه وأو واهو GOG GGG هده هو اه #4 %4 ¢

 حصي ال كلذكف «ةمهّثلا ناكمل ؛ءالؤهل هّتداهش َلبَقُت ال هنأل اذهو

 .مهل ءاضقلا

 «ةمهتلا ءافتنال ؛ مهيلع هّتداهش لقت هنأل ؛مهيلع ّمكَح اذإ ام فالخب

 .ءاضقلا كلذكف

 ىلإ هيف جاتحُي ٌرمأ هنأل ؛امهعامتجا نم دب ال :نّيَلجر امَكَح ولو
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «يأرلا

 ندين ان يا



 ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم ل

 لئاسم

 ءاضقلا باتك نم اتش

 هيف ديب نأ لْفُسلا بحاصل سيلف : رخال لقسو ءلجرل ولع ناك اذإو
 / . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هوك هيف بقي نأ الو ءادتو

 .وُلعلاب رضي ال ام عنصَي : الاقو

 ءاضقلا باتك نم یتش لئاسم

 نأ لفسلا بحاصل سيلف :َرخآل لقسو «لجرل ولع ناك اذإو) : لاق

 فاخر اخ ىلا دنع و نا لوا !(دّتو هيف دتَي

 .ولعلا بحاص اضر ريغب :هانعم

 .(وُلعلاب رضي ال ام عنصي :الاقو)

 .هولع ىلع ينبي نأ وعلا بحاص دارأ اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 .فالخ الف «هللا همحر ةفينح يبأ لوقل 'ريسفت :امهنع يكح ام :ليق

 كلملاو ءهكلم يف فرصت هنأل ؛ةحابإلا :امهدنع لصألا :ليقو
 .عنملا زجَي مل :لكشأ اذإف ءررضلا ضراعب :ةمرحلاو «قالطإلا يضتقي

 حتفب يأ ها .ةّلئثم :ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يبلج يدعس اهيلع بتك )١(

 .(ولع) طيحملا سوماقلا رظني ءاهرسكو اهّمضو نيعلا

 .ىحصفلا يه «ءاتلا رسكب (۲)
 .(يوك) حاحصلا راتخمو ۲۸٠/١١ ةيانبلا .مضت دقو «فاكلا حتفب ()



 1۰۷ ءاضقلا باتك نم اتش لئاسم

 ٌريغ ىهو «ةليطتسم ةغئاز اهنع ْبِعَشْنَت «ةليطتسم ةغئاز تناك اذإو ا ت 0 ع 5
 . ىوصقلا ةغئازلا ىف ًاباب اوحتفي نأ ئلوألا ةغئازلا لهأل سيلف : ةذفان 2 ر 0 4

 مرفوع ى هي ىلع لح يف فرضت نآل 4 قحلا ادع ليعألاو

 ضراعب قالطإلاو نوترملا قحك 0 ردع حام وح وهو «ريغلل

 ررض عون نع ئرعتي ال هنأ نامت حلا لوزي ال :لكشأ اذإف ءررضلا مدع
 .هنع عتميف ضقت وأ «ءانب ِنيِهْوَت نم وللا

 يهو ءةليطتسم ةغئاز اهنع ُبِعَشْنَت «ةليطتسم "”ةغئاز تناك اذإو) :لاق

 .(ئوصقلا ةغئازلا يف ًاباب اوحتفي نأ ىلوألا ةغئازلا لهأل سيلف :ةذفان ريغ

 اهلهأل وه ذإ ءرورملا يف مهل ىح الو ءرورملل :هَحْنق نأل

 .ةعفشلا ىح :اهيف عبي اميف لوألا لهأل نوكي ال ئتح ءاصوصخ

 .ةماعلا ىح :اهيف رورملا نأل ؛ةذفانلا فالخب

 .هرادج ضعب عفر هنأل ؛بابلا حتف نم ال ءرورملا نم عنملا :ليق

 نم عنملا "”هّنكمُي ال حتفلا دعب نأل ؛حتفلا نم منملا نأ ٍحصالاو

 .ةعاس لك يف رورملا

 .بابلا بيكرتب ئوصقلا يف قحلا يعدي هاسع هنألو

 .مظعألا قيرطلا نع ةلئام «ةذفان ريغ ٌةَكيم يأ (۲)

 .مهنكمي يال :خسُت يفو )۳(



 ءاضقلا باتك نم تش لئاسم ۸

 . ةغئازلا يف ًاباب اوحتفي نأ مهلف : اهافَرَط َقْرَل دق «ةريدتسم تناك نإو

 هحّلاص مث «هدي يف يه يذلا اهركنأو «ئوعد راد يف ئعدا نّمو

 .ٌرئاج وهف : اهنم
 ءةنيبلا لف ءاذك ٍتقو يف هل اهّبَهَو هنأ لجر دي يف ًاراد عدا نمو

 ءارشلا ىلع ةنيبلا يعّدملا او ءهنم اهثيرتشاف ةبهلا ينَدَحَج دق : لاقف

 هتنيب لبقث ال : ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا لبق هنم

 ًاباب اوحتفي نأ مهلف :"اهافَرَط قر دق «"”ةريدتسم تناك نإو) :لاق
 ع 9 ر 4

 ةحاس يه ذإ ءاهلك يف رورملا قَح مهنم دحاو لكل نأل ؛(ةغئازلا يف

 ."اهنم ٌراد تعيب اذإ ةعفشلا يف نوكرتشي اذهلو «ةكرتشم

 :اهنم هَحَلاص مث «هدي يف يه يذلا اهركنأو «ىوعد راد يف عدا نّمو) :لاق

 .هللا ءاش نإ حلصلا يف اهركذنسو «راكنإلا ىلع حْلّصلا ةلأسم يهو «(زئاج وهف

 "ئاج :لوهجم نع مولعم ىلع حلصلاف :ًالوهجم ناك نإو هب 'معّدملاو

 .فرُع ام ىلع «ةعزانملا ىلإ ىضفت الف «طقاسلا ىف ةلاهج هنأل ؛اندنع

 لف ءاذك تقو يف هل اهّبَهَو هنأ لجر ولي يف ًاراد ئعدا نّمو) :لاق

 ىلع ةنيبلا يعّدملا ماقأو ءهنم اهُثيرتشاف «ةبهلا ينَدَحَج دق :لاقف «ةنيبلا

 .(هنيِب لبقت ال :ةبهلا هيف يعدي يذلا تقولا لبق هنم ءارشلا

 .ةذفان ريغو يأ )١(

 .ةذفان ريغ ةكسلاو «ةكسلا سأر اهجاجوعا غلب تح ٌجاجوعا اهيف ةكس ينعي (۲)



 ۰۹ ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم

 .َلَبقُت : اهدعب ولو

 نإ : ءارشلا ٌرَخآلا ركنأف «ةيراجلا هذه ينم تيرتشا : َرَخآل لاق نمو
 .اهأطي نأ هعسو : ةموصخلا كرد ىلع عئابلا ْعَمْجَأ

 ."”هلبق هب نودهشي مهو «ةبهلا دعب ءارشلا يعدي وه ذإ «ضقانتلا روهظل

 .قيفوتلا حوضول ؟( لبق :""عدعب هئااودهش (ولو)

 :لقي ملو .""اهّلبق ءارشلا ىلع ةنيبلا ماقأ مث «ةبهلا ئعدا ناك ولو

 نأل ۽ سلا ضعب يف هرکذ اأ لبقُت مل :اهتيرتشاف ءةبهلا يندحج

 وعدو ءاهريغ نود ءاهدنع بهاولل كلملاب "هنم ٌرارقإ ةبهلا ئوعد
 .ًاضقانم "”لعف «هنم ٌعوجر : ءارشلا

 .اهدنع هكلم "ررقث هنأل ؛ةبهلا دعب ءارشلا عدا اذإ ام فالخب

 ٌرَخآلا ركنأف «ةيراجلا هذه ينم تيرتشا :َرَخآل لاق نّمو) :لاق

 .(اهأطَي نأ هعيسو :ةموصخلا كرت ىلع "عئابلا ”مّمْجَأ نإ :ءارشلا

 .هلبق :خسُت يفو )١(

 .هدعب :خسن يفو (1)

 .هلبق :خسُت يفو (۳)

 .۲۹۱/۱۱ ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خس يأ (4)

 .هالا"8 ةخسن ةيشاح .يعدملا نم يأ (0)

 .راص دقف :خسُن يفو (1)

 .هكلم ررقي :خسُن يفو (۷)

 .مزع نإ يأ (8)

 .ةموصخلا كرت ىلع اعمتجا مث :خسُن يفو (9)



 ءاضقلا باتك نم تش لئاسم 1۰

 :فويز اهنأ ئعدا مث «مهارد ةرشع نالف نم َضَبَق هنأ َرقأ نمو
ALE 

 ءهب تبثي خسفلا ذإ ءهتهج نم ًاخسف ناك :َدَحَج امل يرتشملا ّنأل

 .خسفلا مت :ةموصخلا كر ىلع عئابلا َمَرَع اذإف ءادّحاجت اذإ امك

 وهو «لعفلاب نرتقا دقف :خسفلا تبثي ال ناك "'نإو مزعلا دّرجمبو

 بقابس امو( او نرالا لاس

 ؛اذكب ةبادلا هذه كئرجآ :هريغل لاق نّمك «لعفلاب تبثي دقعلا لصأو

 «عيبلا يف هّلثم اذكو «ةمات ةراجإ نوكت :اهب بَّهَذو ءاذك ناكم ىلإ اهبكريل
 .خسفلا هب تبثي كلذكف

 0 e 5 و 3 ت

 .هِخْسسَقب دبتسيف «عئابلا اضر تاف :يرتشملا نم نمثلا ءافيتسا رذعت امل هنألو

 .(قدص :فويز اهنأ ئعدا مث «مهارد ةرشع نالف نم ضب هنأ َرقأ نمو) :لاق

  am 6072 0ل 5
 نع ةرابع وهو ضيق :هلوق ناكم يأ :ئضتقا :""خسنلا ضعب يفو

 ًاضيأ ضبقلا

 زوجت ول اذهلو م انآ الإ «مهاردلا سنج نم فويزلا نأ :ههجوو

 ؛قدصيف «داّيجلاب صتخي ال ضبقلاو مثلا زاج : مسلو فرضلا يف اهب

 ا شن کا هنأل

 .ةيطخلا خسنلا ىف واو نودبو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف اذكه :نإو :ظفل )١(

 .مادختسالاك «هيهاضي امو «هتيب ىلإ ةموصخلا عضوم نم ةيراجلا لقن يآ ()

 .۲۹۳/۱۱ ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خس يأ (۳)



٠. 

 ۱1۱ ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم

 كيلع يل نيل هل ّرقملا لاقف ءمهرد فلأ يلع كل : رحال لاق حو

 ءىش هيلع سيلفا: مهرد فلأ كيلع يل لب : هناكم يف لاق مث «ءيش

 ؛لفوتسا وأ «نمثلا وأ ت وأ ءدايجلا ضبق و َرقأ اذإ ام فالخب

 .قدصي الف ارا ا

 ول تح ا ل :ةقوتسلا يفو

 ف ا 0

e ا e ويّزلاو 

 نالا اهب ا لار

 شغلا هيلع بلغ ام :ةقوتسلاو

 يل سيل :هل ٌرقملا لاقف ءمهرد فلأ يلع كل :رخآل لاق نمو) :لاق

 هيلع سيلف :مهرد فلأ كيلع يل لب :هناكم يف لاق مث ؛ءيش كيلع

 الف «ئىوعد ىناثلاو «هل ٌرّقملا درب دترا دقو 00 ؛ (ءىش
 .همصخ قيدصت وأ «ةجحلا نم دب

 نأل ؛هقدصي نأ هل :رخآلا ركنأو «تيرتشا :هريغل لاق اذإ ام فالخب

 .دقعلاب درفتي ال امك «خسفلاب درفتي ال نيدقاعلا دحأ

 .ملَّسلاو فرصلا يف يأ )١(

 .فيزلاو :خسُت يفو (۲)

 .هذر يأ (۳)



 ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم 11۲

 ماقأف ءطق ءيش يلع كل ناك ام : لاقف ءالام َرَخآ ئلع عدا نمو

 . هنن تّلبق : ءاضقلا ىلع ًةنيبلا وه ماقأو ءيفلأ ئلع ةنيبلا يعدملا
2 03 # 2 

 ىلع هني لبق مل : كفرعأ الو ‹طق ءيش يلع كل ناك ام : لاق ولو

 . ءاضقلا

 .قيدصتلا ليف +القعلا يقف ءانينتح هنأ ؛ وعملا

 .اقرتفاف «رارقإلا درب درفت :هل ٌرقملا امأ

 ءاطق ءيش يلع كل ناك ام :لاقف ألام َرخآ يلع ئعّذا نموا :لاق
 .(هنيب تَلِبَق :ءاضقلا ىلع ةنيبلا وه ماقأو ءوفلأ ئلع ةنيبلا يعدملا ماقأف

 .ءاربإلا ىلع كلذكو

 «هركنأ دقو «بوجولا ولتي ءاضقلا نأل ؛َلّبقُت ال :هللا همحر ٌرفز لاقو
 اتقا نوک

 اعف هن ارييو قق دق وحلا ريغ نال: كمع نيقوتلا نأ الو
 ىلع حّلاَصي دقو «لطابب ئضق :لاقي هنأ ئرت الأ ؛'""بْهّشلاو ةموصخلل

 .ٌرهظأ قيفوتلا نأل ؛ًاطق ءيش يلع كل سيل :لاق ول اذكو

 هيب لبقُت مل :كفرعأ الو ءاطق ءيش يلع كل ناك ام :لاق ولو) :لاق

 .(ءاضقلا ىلع

 يفو «حاحصلا راتخم .رشلا جييهت وهو ءكّرحُت الو «نيغلا نوكسب )١(

 .ال :ليقو ء«كَّرحّتو «نيعلا نوكسب :طيحملا سوماقلا



 1۳ ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم

 ا ءابلا لاقف «هتيراج هعاب هنأ َرَخآ ىلع عدا نمو

 ةنيبلا عئابلا ماقأف «ةدئاز اسا اهب دجوف ‹ءارشلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأف

 “ی 7 ۶ 2 چ يل

 . عئابلا ةنيب لبق مل : بيع لك نِ هيلإ ةىِرَب هنأ

 نينثا نيب نوكي ال هنأل ؛لاحلا يف قيفوتلا 00 ؛ءاربإلا ىلع اذكو

 درد كلامو او اها اشقر ءاظفإ غا

 وأ ."”بجتحملا نأل ؛ًاضيأ لق هنأ هللا همر يزودقلا ركذو

 الو ارا الكوع ماف هاب لف لاب ينو قه "وشما

 .قيفوتلا نكمأف «كلذ دعب هفرعي مث «هفرعي

 كمال ع ابلا لاقف «هتيراج هعاب هنأ َرَخآ ىلع عدا نّمو) : لاق

 ماقأف «ةدئاز 9 اهب جوف «ءارشلا ئلع ةنيبلا "”يعدملا ماقأف طق

 .(عئابلا ةنيب لبق مل : بيع لك نِ هيلإ َءىِرَب هنأ ةنيبلا عئابلا

 .انركذ امہ ًارابتها ؛لبقث اهنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ةمالسلا صو ءاضتقا نم دقعلل ٌرييغت قءاربلا طْرَش نأ :رهاظلا هجو

 .ًاضقانم ناكف «هركنأ دقو «عيبلا دوجو يعدتسيف «هريغ ىلإ
01 

 .رم ام ىلع ءالطاب ناك نإو ئضقُي دق هنأل ؛ نيدلا فالخب

 م

 .هسفنب رومألا ئلوتي الو «هتمظعل دحأ لك هاري ال يذلا وهو )١(

 .مكحلا سلجم روضحو «زوربلاب اهتداع رجت مل يتلا يه (۲)

 .يرتشملا :خسُت يفو (۳)



 ءاضقلا باتك نم تش لئاسم 16

 2 ا 3 م 2 002 و٥

 ام يلو وهف : حلا ركذلا اذهب ماق نمو : هلفسأ يف بدك دق دق قح رکذ
 ةميلستو «كلذ صالح نالف ئلعف : ءارش يف بك وأ « ئلاعت هللا ءاش نإ هيف

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو هلك كذا لعب : ئلاعت هللا ءاش نإ

 و هم

 . مزال نيدلاو ئاج ءارشلا : الاقو

 . قحلا ركزذب ماق نم ئلعو ‹«صالخلا ىلع وه : ىلاعت هللا ءاش نإ : هّلوقو

3 7 
 .رارقإلا يف هركذ «ناسحتسا : امهلوقو

 وهف :قحلا ركذلا اذهب ماق نمو : هلفسأ يف بيك دق "ىح ٌُرْكِؤ) :لاق

 صالخ تالف ئلعف :ءارش يف بيك وأ «ئلاعت هللا ءاش ةا يلز

 ةفينح يبأ دنع اذهو هلك ٌركذلا لطب :ئلاعت هللا ءاش نإ ةو كلذ

 .هللا همحر

 .مزال نيدلاو ءرثاج ءارشلا :الاقو 7

 .قحلا ركرلب ماق نم ئلعو «صالَحلا ىلع وه :ئلاعت هللا ءاش نإ :هلوقو

 .(””رارقإلا يف هَرْكَذ «ناسحتسا :امهلوقو
 لصألا اذكو «قائيتسالل َرْكّذلا نأل ؛هيلي ام ىلإ فرص ءانئتسالا نأل

 .“دادبتسالا مالكلا يف

 ۳٠٠/٠١ ةيانبلا .هسفن ىلع ٌرارقإ هيف بيك كص يأ (1)

 :كردلا نم ُنالف كردأ امو :هرخآ ىف بتك كص يأ «رارقإ ُرْكْذ بتك يأ (۲)
 .نئلاعت هللا ءاش نإ هميلستو كلذ صالخ نالف ٰیلعف

 .741// لصألا نم رارقإلا باتك يف دمحم مامإلا هركذ يأ (۳)

 ءانثتسالا ُفرصنيف «ضعبب ًاطبترم كصلا يف ام نوكي الف «لالقتسالا يأ (4)

 ب ام كل



 ۱1٥ ءاضقلا باتك نم تش لئاسم

 ه6 هو د. و دو دو دو د. واه ده هاو هاو ده واه هاه هاه هاه ده ده هاه اهو هاه هاه هله هو هه ههه

 ور و 3

 امك ءلكلا ىلإ فرصيف .«فطعلا مكحب ؛دحاو ءيشك لكلا نأ :هلو

 يشملا هيلعو «ٌقلاط هئأرماو رح هدبع :هلوق لثم «ةفوطعملا تاملكلا يف

 .یلاعت هللا ءاش نإ هللا تيب ىلإ

(Ve ° aCمل نم ء  Oےک  
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 ءاش نإ هيف ام يلو وهف قحلا ركذلا اذهب ماق نمو :هلوق لبق ضايب عضوم يأ )١(

 .ئلاعت هللا

 .قحلا ركذب ماق نم :هلوقب قحتلي لب «كصلا عيمجب يأ )١(



 ثيراوملاب ءاضقلا ىف لصف ۱۱٦

0 

 ثيراوملاب ءاضقلا يف
 دعب تملسأ :تلاقف ءةملسم هّتأرما تءاجف «ينارصن تام اذإو

 . ةثرولا لوق لوقلاف : هتوم لبق تملسأ : ةثرولا تلاقو «هتوم

 ثيراوملاب ءاضقلا ىف لصف

 و 1 و 8
 دعب تملسأ :تلاقف «ةملسم هثأرما تءاجف «ىنارصن تام اذإو) :لاق

 و و 4 و

 د 5 و و 5

 ىلإ فاضيف «ثداح مالسإلا نأل ؛اهلوق لوقلا :هللا همحر رفز لاقو

 .تاقوألا برقأ

 ًاميكحت ؛ يضم اميف تبغيف «لاحلا ىف تباث نامرجلا ببس نأ :انلو

 امو «"عفدلل هربتعن ٌرهاظ اذهو «"”ةنوحاطلا ءام نايرج يف امك «لاحلل

 .قاقحتسالل ع کد

 .ينارصنلا اهجوز ثاريم نم مالسإلا وهو ةأرملا نامرح ببس يآ )١(

 :هعاطقناو ءاملا نايرج يف ةدملا يضم دعب افلتخا اذإ رجأتسملا عم اهّبر نإف (۲)

 مل نإو «ةنوحاطلا بر لوق لوقلا ناك :لاحلا يف ًايراج ءاملا ناك اذإف «لاحلا مّكحُي
 6:7/1١. ةيانبلا .رجأتسملا لوق لوقلا ناك :ًايراج نكي

 .ثاريملا اهقاقحتسا عفدل يأ ()

 .هربتعي وهو : ْخَستلا ضعب يفو ۳٠۳/١١: ةيانبلا يفو هللا همحر رفز يأ (5)

 .هللا همحر رفز مامإلا يأ (0)



 ۱1۷ ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 : عدوتسملا لاقف «ةعيدو مهرد بفالآ ةعبرأ لجر دي يف هلو تام نمو

 . هيلإ لاملا عفدي هنإف : هريغ هل ثراو ال ‹«تيملا نبا اذه

 ءهتوم دعب ةملسم تءاجف «ةينارصن ةأرما هلو «ٌملسملا تام ولو
 م ةعب كلتا نخل كرولا تاو تقوم لق تماما لاق
 .ًاضيأ مهّلوق لوقلاف

 يهو «قاقحتسالل َةَّجُح ٌمّلِصَي ال َرهاظلا نأل ؛لاحلا ُمَكَحُي الو

 .ًاضيأ ثودحلا ٌرهاظ مهل ٌدهْشَيو «نوعفادلا مهف ةثرولا امأ «هيلإ ةجاتحم

 لاقف في مهرد فالآ ةعبرأ لجر لي يف هلو تام نمو) :لاق

 .(هيلإ لاملا عفديي هنإف :هريغ هل ثراو ال «تيملا نبا اذه :عدوتسملا

 ىح هنأ َرقأ اذإ امك راصف «ًةفالخ ثراولا قح هودي يف ام نأ َرقأ هنأل

 .ةلاصأ يح وهو ثّروملا

 «هنم هارتشا هنأ وأ «ءضبقلاب عدوملا ليكو هنأ لجرل َّرقأ اذإ ام فالخب

 نوكيف يح وه ذإ «عووملا قَح مايقب ٌرقأ هنأل ؛هيلإ عفدلاب موي ال ثيح
 .هتوم دعب كلذك الو «ريغلا لام ئلع ًارارقإ

 .ضبقلاب هريغ ليكوتب لجرل رقأ اذإ نويدملا فالخب
e 5 1 عفدلاب ٌرَمْوَيف «هسفن ىلع ارارقإ نوكيف ءاهلاثمأب ئضقُت نويدلا نأل ماو .٠ 

 .لوقلا تسكع يأ :تلق .ةثرولا ِتَبلَقو :خسُت يفو )١(
 .تيملا نع يأ (۲)



 ثيراوملاب ءاضقلا ىف لصف ۱۱۸

 نبا هل سيل : لوألا لاقو ءًاضيأ هبا اذه :َرَخآل عّدوملا لاق ولو
 .لوألل لاملاب يضق : يريغ

 «ليفك مهنم َذَحْوي ال هنإف : ةثرولا نيبو ءامرغلا نيب ثاريملا مَ اذإو
 .ملظ وهو ءةاضقلا ضعب هب طاتحا ءيش اذهو «ثراو نم الو

 نبا هل سيل :لوألا لاقو ءًاضيأ هبا اذه :َرَخآل ٌعدوملا لاق ولو) :لاق
 "ددي عطقنا :لوألل هرارقإ حص امل هنأل ؟(لوألل لاملاب يضف 56

 ناك اذإ امك «يناثلل هّرارقإ حصي الف «لوألا ئلع ًارارقإ اذه نوكيف «لاملا
 .افورعم ًانبا لوألا

 :يناثلل رقأ نيحو «هرارقإ حصف «هل بذكم ال :لوألل َرقأ نيح هنألو
 .حصي ملف ا

 خۇي ال هنإف :ةثرولا نيبو ا نیب ثاريملا مسَق 5 اذإو) 5

 وهو «ةاضقلا ضعب هب طاتحا ءيش اذهو ءشراو نم الو لف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «(ملظ

 ربك ماين

 ال :دوهشلا لقي ملو «ةداهشلاب ثرإلاو نيدلا تبث اذإ اميف ةلأسملاو

0 

 او ةكرتلا يف نأ ٌرهاظلاو لل ارطات بص يضاقلا ذآ اهل

 اذإ امك «ةلافكلاب طاتحيف «ةتغَب عقي دق توملا نأل ؛ًايئاغ ًاميرغ وأ «ًابئاغ

 .هدي قح عطقنا يأ )١(

 .ءامرغلا يأ (؟)



 ۱۱۹ ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 ٠.6 اه ها وأو واو و هو و وأو و و ده ده هه هو هه هو واو هه هه CCG oO و هو ىو واهو هوو

 .هلام نم ةقفنلا بئاغلا ةأرما ئطعأو «هبحاص ىلإ ةطقللاو َقبآلا عقد

 الف ًارهاظ وأ ءًاعطق تباث رضاحلا ىح نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 «هدي يف وه نمم ءارشلا تبثأ نّمك «ليفكتلا نامز ىلإ موهوم حل رؤي
 .لقكي ال :هنيد يف عيب ىتح دبعلا ىلع َنْيَدلا تبثأ وأ

 .ءامرغلا دحأل لمك اذإ امك راصف لر هل لرفكملا نالو

 .مولعم وهو «تباث جوزلا ىح نأل ؛ ةقفنلا فالخب

 .فالخلا ىلع هنأ ٌحصألاو «ناتياور هيفف :ةطقللاو قبآلا امأو

 ؛عامجإلاب ءْلَفَكُي :دبعلا "”رارقإ وأ ءةطقللا ةمالعب قَد نإ :ليقو
 .عنمي نأ هل ناك اذهلو ءوتباث ٌريغ قحلا نأل

 .ليبسلا ءاوس نع ليم يأ :َمْلُظ وه :"”هلوقو

 ال ؟ تيسير طب ديعجملا نأ هللا همحر "”هبهذم نع فيشكي اذهو

 ١ .”رضعبلا هّلظ امك

 .واولاب .رارقإو :خسُن يفو (۱)

 .هللا همحر يدتبملا ةيادب بحاص لوق يف يأ (؟)

 ٠۹/۱۱. ةيانبلا .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا بهذم يأ (۳)

 يف اوعقو امنإو «ةفينح يبأ بهذم ىلع بيصم دهتجم لك نأ ةلزتعملا مهو (4)
 هللا دنع قحلاو ٌبيصم دهتجم لك :لاق هنأ ةفينح يبأ نع لقت ام ببسب نظلا اذه
 هللا دنع امل ًافلاخم عقو نإو ًاباثم نوكي ئتح هداهتجا يف ٌبيصم هنأ باوصلاو «دحاو
 ۳٠۹/۱۱. ةيانبلا لجو رع



 ثيراوملاب ءاضقلا ىف لصف 1۲۰

 اهكرتو تام هابأ نأ ةنيبلا ٌرَخآ ماقأو للجد د دي يف ٌرادلا تناك اذإو

 رَخآلا فصنلا َكرُثو ممل ل ٍيشاغلا نالف هيخآ نيبو هنيب ًثاريم

 ةفينح يبأ دنع اذهو «ليفكب هنم قث وسي الو هيدي يف يه يذلا رلي د يف

 . هللا همحر

 م يا كك 54 ا 5 58 7 5 »

 ډي يف لعجو «هنم ذخأ : ادحاج هيدي يف يه يذلا ناك نإ : الاقو

 .هدي يف كرت : دحجي مل نإو ‹ نيمآ

 مكن

 تام هابأ نأ ةنيبلا رح أ ماقأو «لجر رلي يف ٌرادلا تناك اذإو) :لاق

 كرو « فصنلاب هل يضف :بئاغلا تالف هيخأ نينو هني ااش اهكرتو

 اذهو «ليفكب هنم قّئوَتسُي الو هيدي يف يه يذلا دي يف ٌرخآلا فصنلا

 لي يف ليجو «هنم دا :ًادحاج هيدي يف يه يذلا ناك نإ :الاقو

 .(هدي ىف كر :دحجي مل نإو « نيمأ

 هنأل ؛ٌرِقملا فالخب «هدي ىف لاملا رتي الف «رئاخ دحاجلا نأ :امهل
 .نيمأ

 «تباث تيملا َراتخم هنوك لامتحاو ءًادوصقم تيملل َمَكَو ءاضقلا نأ :هلو

 «يضاقلا ءاضقب عفترا دق هُدوُحُجو ًارقم ناك اذإ امك هدي ضقت الف

 .يضاقللو هل ةمولعم ٍةثداحلا ةروريصل ؛لّبقتسملا يف دوحجلا مدع رهاظلاو

 هنأل ؛قافتالاب هنم خۇي :ليق دقف ر يف ئىوعدلا تناك ولو

 .هيف غلبأ عزنلاو «ظفحلا ىلإ هيف جاتحي

 .هدي قح يأ :تلق .هذي ضقني : خست يفو )١(



 ۲۱ ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 ٠ و و و او ا. ةواو و دو د. و ادوأافو هاه ا هو هاهو اه اه ده هواه هه هلو هو واو هو اواو هه هاه او هاه ها هله

 عيب يصولا كِلمَي اذهلو ءاهسفنب ةنّصَحُم اهنأل ؛"”راقعلا فالخب

 .راقعلا نود «بئاغلا ريبكلا ىلع لوقنملا

 .ريغصلا ىلع معلاو خألاو مألا يصو مكح اذكو

 ًاضيأ فالخلا ىلع :لوقنملا :ليقو

 .ظفحلا ىلإ هتجاحل رولا ي و

 بص امنإ يضاقلاو «ةموصخ ءاشنإ هنأل :ليفكلا ذخؤُي ال امنإو

 .اهئاشنإل ال ءاهعْطَقل

 كلذب هيلإ فصلا لا ملو ةنيبلا ةداعإ ئلإ جاتحي ال بئاغلا َرَضَح اذإو
 «هيلعو هل حسي اميف نيقابلا نع ًامصخ ْبِصتتَي ةثرولا دحأ نأل ؛ءاضقلا

 لحاوو «ةقيقحلا يف تيملا وه امنإ هيلعو هل ًيِضقملا نأل ؛ًانْيَع وأ ناك نيد

 .كلذ يف هنع ةفيلخ حلصي ةثرولا نم

 نع ًابئان ٌحّلصي الف «هسفنل هيف لماع هنأل ؛هسفنل ءافيتسالا فالخب
 نيدب ةئيبلا تماق اذإ امك راصو «هبيصن الإ يفوتسي ال اذهلو «هريغ

 يف لكل ناك اذإ ةثرولا ٍدحأ ىلع لكلا قاقحتسا تبث امنإ هنأ الإ «تيملا

 ٌرصتقيف ديلا نودب ًامصخ نوكي ال هنأل ؛«””عماجلا» يف رك «هدپ

 .هدي يف ام ىلع ءاضقلا

 .ضرألا يأ )١(

 ١١/1١١". ةيانبلا .راقعلا يف هلوق نم رهظأ لوقنملا يف ةفينح يبأ لوقو يأ (۲)

 777/1١. ةيانبلا .ثيراوملا يف ةداهشلا باب «١7١ص ريبكلا عماجلا يأ (۳)



 ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف ۱۲۲

 نإو «ةاكزلا هيف ام ىلع وهف : ةقدص نيكاسملا ىف ىلام : لاق نّمو
 9 ا وو

 .ءيش لك ىلع وهف : هلام ثلثب ئصوأ

 اكا هيف ام الع: وهف: ةد :نيكاسنلا يف يلام :لاق نمو) :لاق

 .(ءيش لك ئلع وهف : هلام ثْلْدب ئصوأ نإو
 مومعل ؛هللا همحر ٌرفز لاق هبو «لكلاب قدصتلا هّمزلي نأ سايقلاو

 .ةيصولا يف امك «لاملا مسا

 فرصتَيف «ىلاعت هللا باجيإب ٌربتعم دبعلا باجيإ نأ :ناسحتسالا هجو

 ٠ ١ .لاملا نم ةقدصلا هيف عراشلا بجوأ ام ىلإ هباجيإ
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 .لام نود لامب "*”رصتخي الف «ىهك «ةفالخ اهنأل ؛ثاریملا تخاف :ةيصولا امأ

 .ةاكزلا لام وهو هلام لضاف نم ٍةقدصلا ٌمازتلا رهاظلا نألو

 .لكلا ىلإ ُفرصنيف «ءانغتسالا لاح يف "”عقيف ةيضولا امأ

 بيس اهنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ دنع ةيرشعلا ضرألا "”هيف لخدتو

 .هدنع ةحجار “ةيرشعلا يف ةقدصلا ةهج ذإ ءةقدصلا

 ةنؤملا ةهج ْذإ «ةنؤملا ببس اهنأل ؛لخدت ال :هللا همحر دمحم دنعو
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 .هذنع ةحجار

 .ثاريملا لام يأ )١(

 .ةيصولا يأ «ثينأتلاب .فرصنتف.....عقتف :خسُت يفو «ةيصولا لام يأ (۲)

 7١6/1١. ةيانبلا .رذنلا يأ (۳)

 يفو «ةيرشعلا ضرألا يأ «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :ةيرشعلا :اذكه (5)

 .رشعلا :ةيطخلا خسنلا



 ۱۲۳ ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 ةو فت هل ؛عامجإلاب «جارخلا ضرأ لدن الو

 لك لوانتي :ليق دقف :نيكاسملا يف ةقدص هكلمأ ا عيمج :لاق ولو

 صتخم وهو «عرشلا باجيإ :ديقملاو «لاملا :ظفل نم معأ هنأل ؛ لام

 .مومعلا ىلع يقبف «كلملا :ظفل يف صّصخم الف «لاملا :ظفلب

 نع لضافلا :نيظفللاب “مرتلملا نأل ؛ءاوس "”امهنأ حيحصلاو
 رم ام ىلع «ةجاحلا

 كلذ نم كسمُي :باجيإلا تحت لحد ام ئوس لام هل نكي مل اذإ مث
 .ةمدقم هذه هّتجاح نأل ؛كسمأ ام لثمب قدصت :ًائيش باصأ اذإ مث هتوف

 .هيف سانلا لاوحأ فالتخال ؛ءيشب "ا همحر محم دقي ملو

 بحاصو «رهشل :ةّلَعلا بحاصو ؛مويل هتوف كسمي فرتحملا : ليقو
 .لاملا ىلإ مهلوصو ةدم يف توافتلا بسح ىلع «ٍةَتسل :ةعّيضلا

 .جارخلا يأ )١(

 .هلام :خسُن يفو (۲)

 ٠۷/١١". ةيانبلا .كلمأ ام :ظفلو «يلام :ظفل يأ (۳)

 .قدصتلا وهو )0

 يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف حيرصتلاب هللا همخر دمحم ركذب اذكه )٥(

 ١۷/١١": ةيانبلاو ء«ه5١5 ةخسنو «يدعس ةخسن يفو «هردقي :ه۷۳۸ ةخسن

 «كسمُي ام َرادقم طوسبملا يف دمحم - نيب مل يأ :اهيلع بيكو «لوهجملاب «رّدقي
 .طوسبملا وهو «باتكلا يف رّدقُي ملو :هلوق يكاكلا نع يدعس لقتو



 ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف ۱۲٤

 ۶ ل 2 2 2ك

 وهف : ةكرتلا نم ائيش عاب ئتح ةيصولاب مّلعَي ملو «هيلإ يصوأ نّمو
2 5 1 0 

 . مّلعَي ئتح ليكولا عيب زوجي الو «زئاج عيبلاو « يصو

 . هفرصت زوجي : ةلاكولاب سانلا نم هّملعأ نمو

 . . . .وأ «نادهاش هدنع َدِهْشَي تح ًالْرَع ةلاكولا نع ىهنلا نوكي الو

 .هلام هيلإ عجري ام ردقب كسمُي «ةراجتلا بحاص اذه ئلعو
 :ةكرتلا نم ًائيش عاب ىتح ةيصولاب مّلعَي ملو «هيلإ ّيصوأ نّمو) :لاق

 .(مّلعَي ئتح ليكولا عيب وجي الو ءٌزئاج عيبلاو ٬يصو وهف

 ؛"اضيأ لوألا لصفلا يف زوجي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةلاكولا يهو «هّلبق ةبانإلاب ُربِتعُيف «توملا دعب ةبانإ ةياصولا نأل
 نامز ىلإ اهتفاضإل ؛ةفالخ ةياصولا نأ :"”رهاظلا ىلع قرفلا هجوو

 .ثراولا فرصت يف امك «ملعلا ىلع فقوتت الف «ةبانإلا نالطب

 اذهو «ملعلا ىلع فقوتتف «هنع بونملا ةيالو مايقل ؛ةبانإ :ةلاكولا امأ
 زجعل ؛توفي :لوألا يفو «لكوملا ةردقل ؛ٌرظنلا توفي ال :فقوت ول هنأل
 ,ئضرملا

 تايقر هنكل اخ روتي: ةلاكولاب نالا قف ا لاق
 .تالماعملا باب نم اذهو ِرْمأ مازلإ ال قع

 وأ «نادهاش هدنع َدهْشَي ئتح ًالَْع ٍةلاكولا نع يهنلا نوكي الو) :لاق

 ةيانبلا .ةلاكولاب ًارابتعا ؛ةياصولاب ملعلا لبق ًاضيأ يصولا عيب زوجي ال ينعي )١(
۱“ 

 .ةياورلا رهاظ يأ (۲)



 ۲0 ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «لدع لجر
5 

 . ءاوس : لوألاو وه : الاقو

 .هدبع ةيانجب ىلوملا َربخأ اذإ : فالخلا اذه ئيلعو

 . «عاضف «لاملا َدَخَآو «ءامرغلل ًادبع هئيمأ وأ «يضاقلا عاب اذإو

 1 57 ا

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «لدع لجر

 اهيفادحاولا ربو 6 تالماعتلا هرم هلال ارس: لرالاو نش ةآلاقو 04 8 04

 افك اخ

 ءاهْيَرطَش دحأ طرتشُيف ءوجو نم ةداهش نوكيف «ٌمزلم ٌربخ هنأ :هلو
 .لوألا فالخب فلادعلا وأ «ٌددعلا وهو

 ىلإ ةجاحلل ؛ليسرملا ةرابعك هترابع نأل ؛لكوملا لوسر وفالخبو
 / .لاسرإلا

 «(هدبع ةيانجب ئئلوملا َربخُأ اذإ :"'فالخلا اذه ىلعو) :لاق
 .انيلإ رجاهي مل يذلا لاو ,«ربلاو «يفشلاو

 «عاضف «لاملا َذَحَأو «ءامرغلل ًادبع هئيمأ وأ «يضاقلا عاب اذإو) : لاق

 .هملعأ نم يأ )١(

 .هيبحاصو مامإلا نيب يأ (۲)

 ركبلا كلذكو .هتعفش تطقس :تكسف ء«عيبلاب نانثا هربخأ اذإ عيفشلاو يأ (۳)

 اذإ انيلإ رجاهي مل يذلا ملسملا كلذكو ءًاضر ناك :تتكسف «يلولا جيوزت اهغلب اذإ
 .راصتخاب ٠۲٠/۱١ ةيانبلا .هتمزل : ضئارفلا نم هيلع امب نانثا هربخأ

 .تتكسف :يلولا جيوزت اهغلب اذإ (5)



 ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف ۱۲٦

 .ءامرغلا ىلع يرتشملا َعَّجَرو «نمضُي مل : دبعلا قِحتساو

 لبق تام وأ «قِحتسا مث «ءامرغلل هعيبب يصولا يضاقلا َرَمَأ نإو

 .يصولا ىلع يرتشملا حجر : لاملا عاضو «ضبقلا

 . ءامرغلا ىلع يصولا َعّجَرو

 ‹يضاقلا ماقم يضاقلا نيمأ نأل ؛ (نمضي مل :دبعلا قفا

 دعاقتي ال يك ؛نامض هقحلَي ال مهنم ٍدحاو اکو ءمامإلا © اقم يضاقلاو

 .قوقحلا عيضتف عيضتف اهل «قنامألا هذه لوبق نع

 مهيلع عجريفأ ءمهل عقاو عيبلا نأل ؛(ءامرغلا ىلع يرتشملا عجرو)

 اذهلو « هيلع ار لقاعلا ناك اذإ امك «دقاعلا لع عوجرلا رعت دنع

 .مهبلطب عابي

 تام وأ «قِحَتسا مث «ءامرغلل هعيبب ّيصولا يضاقلا َرَمَأ نإو) :لاق

 .(يصولا ىلع يرتشملا ْعَجَر :لاملا عاضو «ضبقلا لبق

 امك راصف «هنع ىضاقلا ةماقإب ناك "نإو تيملا نع ةباين قاع هنأل

 .هسفنب هعاب اذإ

 .مهل لماع هنأل ؛(ءامرغلا ىلع ٌيصولا َمَجَّرو) :لاق

 .هنيدب هيف ميرغلا عج تاي لام ثيحلل رھظ ناو

 .مامإلا ماقم مئاق يضاقلا نألو يأ )١(

 .ةيلصو :انه :نإ (۲)



 ۱۲۷ ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف

 ه6 ثم هو و اواو هاو هو او هه هه هاهو هه هو هه هو ده و هو واو واه هاه. هه وله ىو وو هو ¢ ¢ اهو

 هقحل هنأل ؛ًاضيأ اهّمرغ ىتلا ةئاملاب عجري :لاقي نأ روجيو : "”اولاق

 .تيملا رّمَأ يف

 ةكرتلا يف نكي مل اذإ هنأل ؛"”ميرغلا ةلزنمب : "هل عيب اذإ ثراولاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هل ًالماع دقاعلا ناك :نيد

 د6 FF FF ع

 )١( ةيانبلا .ةيفنحلا خياشم يأ 7717/1١.

 هعابف «ريغص وهو ةكرتلا نم ءيش عيب ىلإ جاتحا اذإ ينعي ءهلجأل يأ (؟)

 .ثراولا ىلع يصولاو «يصولا ىلع نمثلاب يرتشملا عجر :ئرتشا مث «يصولا

 .عجري ثيح (©)



 رخا لصف 1۲۸

 ور ذأ

 رخا لصف

 وأ «همجراف «مجرلاب اذه ىلع تيضق دق : يضاقلا لاق اذإو

 . لعفت نأ كَعِسو : هْبِرضاف ءبْرَّضلاب وأ ءهْعطقاف «عطقلاب

 رخال

 وأ «همجراف ءمُجرلاب اذه ىلع تيضق دق :يضاقلا لاق اذإو) :لاق

 .(لعفت نأ كعيمو :هبرضاف «برَضلاب وأ «هٌعطقاف « عطقلاب

 ئتح هلوقب ذخأت ال :لاقو ءاذه نع عجر هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .نكمم ريغ كرادتلاو ءاطخلاو طَلَغلا لوتحي هلوق نأل ةَّجَحلا َنياَعُت

 .هباتك لبقي ال :ةياورلا هذه ئىلعو

 "”دكأ لاح داسفل ؛ةياورلا هذه هللا مهمحر خياشملا نسحتساو

 ."'هيلإ ةجاحلل ؛ يضاقلا باتك يف الإ ءاننامز يف ٍةاضقلا

 نع هوُلخل ؛لبقيف «هءاشنإ كمي رْمأ نع ربخأ هنأ :"”رهاظلا هجو
 ١ .ةمهتلا
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 .هتعاط : هقيدصت ىفو «ةبجاو رمألا وا ةعاط نالو

 .ةاضقلا رثكأ يف لاح ٍداسفل :خسُن يفو )١(

 :سالا قوقل ءايحإ (9)

 ۲۳/١۱١". ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يأ (۳)



 وے
 ۲۹ رخا لصف

 ىلإ اهتعفدو ءًافلأ كنم تذخأ : لجرل لاقف يالا لزع اذإو

 لوق لوقلاف : ًاملظ اهتذخأ : لجرلا لاقف «كيلع ًانيد اهب تيضق : : نالف

 . ىضاقلا

 تعطق يذلا ناك اذإ اذهو «قح يف كدي عّطَقب تيضق : لاق ول اذكو
 . ضاق وهو كلذ َلَمَف هنأ أرقم لاملا هنم ذخأ يذلاو هذي

 ؛ هلوق لبقُي :ًاملاع ًالُدَع ناك نإ :هللا همحر ا وبأ مامإلا لاقو

 .ةنايخلاو أطخلا ٍةمهُت مادعنال

 «هقيدصت بجو :ريسفتلا نسحأ نإف «"”رسفتسُي :ًالهاج ًالدَع ناك نإو
 .الف :الإو

 ا الإ ّلَبقُي ال :ًاقساف ًاملاع وأ ءًاقساف ًالهاج ناك نإو

 .ةنايخلاو أطخلا ةمهتل ؛ مكحلا

 ىلإ اهتعفدو ءافلأ كنم تذخأ : :لجرل لاقف ؛ يضاقلا لزع اذإو) :لاق

 18 لوقلاف :ًاملظ اهتذخأ :لجرلا لاقف «كيلع ًانيد اهب تيضق :نالف

 .يضاقلا

 تعطق يذلا ناك اذإ اذهو «قح يف كلي عطقب تيضق تيضق : لاق ول اذكو

 .(ضاق وهو كلذ لَعَف هنا ا سارا

 ت ر
 «دومحم نب دمحم نب دمحم :همساو «دنقرمسب ةلحم ىلإ ةبسن «يديرتاملا )١(

 .101/0 مالعألا هال“ ت

 .يضاقلا يأ ()

 .نيرقم : خست يفو عه



 . 6 هو. ا. ا. او ا. ده. ا. واوا وده هو هاه هاو هه هاه واه هو هلو هاهو هو وه ولو ها ولو هاه ههه

 ٌرهاظلا ناك :هئاضق يف كلذ لَعف هنأ اقفاوت امل ""امهنأ :ههجوو

 .ًارهاظ رؤجلاب يضقي ال يضاقلا ذإ هل ًادهاش

 ىلع نيمي الو «قداصتلاب هئاضق يف هّلْعِف تك هنأل ؛هيلع َنيمي الو
 .يضاقلا

 هنأل ؛ًاضيأ نمضي ال :يضاقلا هب رقأ امب ذخآلا وأ ٌعطاقلا َرقأ ولو

 .ًانياعم ناك اذإ امك «ٌحيحص يضاقلا عقدو ءءاضقلا ةلاح يف هّلَعَف

 دعب وأ «ديلقتلا لبق َلَعَف هنأ هلام ُدوخأملاو .هدي ٌعوطقملا َمَعَر ولو
 ٍةلاح لإ هّلْعِف دنسأ هنأل ؛حيحصلا وه ءًاضيأ يضاقلل لوقلاف :لزعلا

 «نونجم انأو تقتعأ وأ ْتَّْلط :لاق اذإ امك راصف «نامضلل ةيفانم ةدوهعم
 اھ ناک هنم نونجلاو

 ؛نانمضي :يضاقلا هب ّنَقُأ امب لصفلا اذه يف ٌذِخآلاو عِطاقلا ّرقأ ولو

 نع نامضلا عفد يف لوبقم يضاقلا لوقو «نامضلا ببسب ارقأ امهنأل

 غ لالا بسس لاغر و (ةقفن
 .قداصتلاب هئاضق يف هّلْعِف تبث هنأل ؛لوألا فالخب

 يضاقلا هب ٌرقأ امب ٌرقأ دقو ءًامئاق ذيخآلا دي يف لاملا ناك ولو

 .ذوخأملاو عوطقملا يأ )١(

 .يعدملا ىلإ لاملا عفد يأ ()



 ۳۱ ٌرَخآ لصف

 .هئاضق يف هّلعف هنأ يف "' ىضاقلا ا :لاملا هنم ذوخأملاو

 تناك ديلا نأ َرقأ هنأل ادم :كابفق ريغ يف هلع ها ئعدا وأ

 سيل هيف لوزعملا لوقو ءْوَجْحِب الإ (ِيّلَمَت ئوعد يف قدصُي الف هل
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ٍةجحب

oF eدم د6  

 .هنم ذوخأملا يأ )١(

 .يضاقلا قّدص :خسُت يفو « قّدَّص : لعفل هب لوعفم :يضاقلا (۲)

 .لاملا يأ (؟)

 .ذخآلا يأ )٤(



 تاداهشلا باتك ۳۲

 تاداهشلا باتك

 مهبلاط اذإ اهئامنك مهعَسَي الو ءاهؤادأ دوهشلا مزلي ضْرَق ةداهشلا وو

 . يعّدملا

 . لضفأ ٌرَْسسلاو «راهظإلاو ثلا نيب دهاشلا اهيف ريخي دودحلا يف ةداهشلاو و

 تاداهشلا باتك

 ر

 مهبلاط اذإ اهئامنيك مهعسي الو ءاهؤادأ دوهشلا مرلي رضرف ةداهشلا) : لاق

 .۲۸۲/ةرقبلا .4 اوعداماد ادهش ب ايدل :ئلاعت هلوقل ؛ (يعّدملا

 .* رةق شاء نو اهم ڪپ ووو س و اا وو ا و 7 :ئىلاعت هلزقو

 .۲۸۳/ةرقبلا

 رئاسك «هبلط ىلع ُفقَوتُيف «هقح اهنأل :ىعدملا ْبَلَط طّرتشُي امنإو
 .قوقحلا

 ؛(راهظإلاو رّثسلا نيب دهاشلا اهيف رخن دودحلا يف ةداهشلاو) : لاق

 .كتهلا نع يقوتلاو ءّدحلا ةماقإ : نيتبسح ح نيب ددرتم هنأل

 ول» :هدنع َدِهَشش يذلل ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛(لضفأ ُريَسلاو)
 , یل ا ا - ناكل : كبوثب هترتس

 :لوقلا اذه ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا هل لاق يذلا ٤ /۷٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 -يبنلا دنع فرتعا نأ ىلع يملسألا كلام نب زعام لّمَح هّنكلو «ءيشب هدنع دهشي مل



 ۳ تاداهشلا باتك

 .دَخَأ : لوقيف ءةقرسلا يف لاملاب َدهْشَي نأ بجي هنأ الإ
 قّرَس 4

 : لوقي الو

 يف هيلع هللا رّتَس :ملسم ىلع رتس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 “«ةرخآلاو ايندلا

 ""'هباحصأو «مالسلاو ةالصلا هيلع "”يبنلا نع ءْردلا نيقلت نم لقت اميف 5

 .رّيَسلا ةيلضفأ ىلع ةرهاظ ةلالد مهنع هللا يضر

 ءايحإ ؛(َدَأ :لوقيف «ةقرسلا يف لاملاب َدّهشَي نأ بجي هنأ الإ) :لاق

 .هنم قورسملا ّقَحِل

 e ؛(قرَس :لوقي الو)

 «مطقلا عياجي ال نامضلاو «عطقلا َبَّجَول :ةقرسلا تره ول هنألو
 ن اإ لقب لق

 ننس )٤۳۷۷(« دواد وبأ هاور امك «يملسألا لاره وهو ءانزلاب ملسو هيلع هللا یلص

 «يبهذلا هقفاوو ءهحّحصو 751/4 كردتسملا يف مكاحلاو ء(١۷۲۸) يئاسنلا

 ٠۷١/۲. ةياردلا «مهريغو

 هرتس ...» :ظفلب )۲٤٤۲( يراخبلا حيحص يفو ء(۲۹۹۹) ملسم حيحص )١(

 .«ةمايقلا موي هللا

 كّلعل» :ًافرتعم ءاج نيح كلام نب زعامل ملسو هيلع هللا ئاص هلوق وهو (۲)
 )1۸۲٤(. يراخبلا حيحص يف وه امك ««؟ترظن وأ «تزمغ وأ «َتلّبق

 رمعو ركب يبأ نع يور ام .مهنع هللا يضر ةباحصلا نيقلت نم درو امم (۳)

 ٠١١/۲. ةياردلا «الا//4 ةيارلا بصن رظني «نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو يلعو



 تاداهشلا باتك ۳٤

 ا اهيف ربتعي ءانزلا يف ١ ةداهشلا : اهنم : بتارم ئلع ةداهشلاو

 .ءاسنلا ةداهش اهيف لبقُت الو «لاجرلا

 ا ذ ةداهشلا :اهنم :بتارم ىلع ةداهشلاو) :لاق

 دهشت سبا نم کیلا َنيِنأَي لأول :اىلاعت هلوقل ؛(لاجرلا نم

 .١٠/ءاسنلا .€ رم هَر نه
 ا

 .٤/رونلا .ك هس ةَ اواي ل ر9 :ئلاعت هلوقلو
 :هللا همحر يرهرلا ثيدحل ؛(ءاسنلا ةداهش اهيف لبق الو) :لاق

 :هولعب نم نّيتفيلخلاو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نذل نم ةنيملا تضم
 .""صاصقلاو ءدودحلا يف ءاسنلل ةداهش ال نأ

 اميف لبق الف «لاجرلا ٍةداهش ماعم اهيايقل ؛ةيلدبلا ةهْبش اهيف ألو
 .تاهبشلاب ٌءیردنی

 صفح نع )۲۸۷۱٤( ةبيش يبأ نبا فنصمل ۷۹/٤ ةيارلا بصن يف هازع )١(

 وهو «ةاطرآ نب جاجح :هدنس يفو «...ةّنسلا تضم :لاق يرهزلا نع جاجح نع

 .ثيدحلا يف فيعض هنأب روهشم
 دنع فعضلاب ةروهشم هليسارمو «يرهزلا ليسارم نم ًاضيأ وه ثيدحلاو

 ءالعإ بحاص اذه طب امك ءاهلوبق يف عسوأ مهف «ةيفنحلا ءاهقف امأ «نيثدحملا

 يف ءاسنلا ةداهش لوبق مدع يف رذنملا نبا نع ٌعامجإلا ًاضيأ لقت هيفو 2177/10 ننسلا
 //١76. ةيانبلاو ا يل «صاصقلاو دودحلا

 :رظنيو «لاجرلا نم يأ :ركنم# :مهنأ ىلع صنت ةميركلا ةيآلا ناف ًاضيأو
 دبع خيشلا ةمالعلا قيقحتب ء١١٠٠ ص (ثيدحلا مولع يف دعاوق) ننسلا ءالعإ ةمدقم

 .ئلاعت هللا همحر ةّدغ وبأ حافلا



 ۳0 تاداهشلا باتك

 «نيلجر ةداهش اهيف لبق : صاصقلاو دودحلا ةيقبب ةداهشلا : اهنمو

 . ءاسنلا ةداهش اهيف لقت الو
sit30 و 5 ف 0  

 لجر وأ «نياجر ةداهش اهيف لّبقُت : قوقحلا نم كلذ ئوس امو
o5 4 2 ۶  

 . لام ريغ وأ الام قحلا ناك ءاوس «نيئارماو

 .كلذ وحنو ‹ةيصولاو ‹ةلاكولاو ‹قالطلاو «حاكنلا لثم

 ؛(نّيَلجر ةداهش اهيف لقت :صاصقلاو دودحلا ةيقبب ةداهشلا :اهنمو) :لاق
 .۲۸۲ /ةرقبلا .4 ٌركَصِإاَجَر نم نيه دهسا  :ىلاعت هلوقل

 .انرَكَذ امل ؛(ءاسنلا ةداهش اهيف لبث الو) :لاق

 لجر وأ «نْيلجر ةداهش اهيف لبق :قوقحلا نم كلذ ئوس امو) :لاق

 .لام ريغ وأ ءًالام سلا ناك هاوس: نيترو

 .يفقولاو «ةلاوحلاو ةديلاو «قاتعلاو ء(قالطلاو «حاكنلا لثم

 .حلصلاو

 ءدالولاو ءدلولاو «ءاربإلاو «رارقإلاو ءةبهلاو «("'ةيصولاو «ةلاكولاو)
 .(كلذ وحنو) ةيسللاو

 يف الإ «لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقث ال :هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ةلثمألا رخآ ىلإ ...ةدعلاو :هلوق )١(

 .خلإ ...رارقإلاو ةبهلا 55 «ةيصولاو ةلاكولا يف رطس دعب ةروكذملا ةلثمألا

 ۳۳۸/١١. ةيانبلا .لاملا ريغ دادعت يف اهنأل ؛ةياصولا يأ (۲)

 . ١٠۱۸/١١ ينايورلل بهذملا رحب ,7370/7 مألا (9)



 تاداهشلا باتك له

 لالتخاو «لقعلا ناصقنل ؛لوبقلا مدع اهيف لصألا نأل ؛اهعباوتو لاومألا

 دودحلا يف لبق ال اذهلو «ةرامإلل ٌحلصت ال اهنإف «ةيالولا روصقو «طبضلا
 ضاضقلاو

 لاومألا يف تلبق اهنأ الإ < ٠ نهدحو نهنم عبرألا ةداهش ابق الو

 ئندأ وه امب وحل الف .””عوقو لقأو «ًأرطَخ معا حاكنلاو «ةرورض

 .ًادوجو ٌرثكأو ءًارَطَخ

 وهو «ةداهشلا ةيلهأ هيلع وتب ام دوجول ؛لوبقلا اهيف لصألا نأ :انلو

 :يناثلابو «دهاشلل ملعلا رع :لوألاب ْذإ ءءادألاو E ةدهاشملا

 .رابخألا يف اهرابخإ لبق اذهلو «يضاقلل ُملعلا لصحي :ثلاثلابو «ئقبي

 َقْبَي ملف ءاهيلإ ئرخألا مضب َربجنا :نايسنلا ةدايزب طبضلا ”ناصقنو
 .تاهبشلاب ”ىردنَي اميف لبقُت ال اذهلف «ةهبشلا الإ كلذ دعب

 .تاهبشلا عم تبث قوقحلا هذهو

 .نهجورخ رثكي ال يك ؛سايقلا فالخ ئلع :”عبرألا لوبق مدعو

 .ةيناميلسلا ةبتكم يف 545 مقرب ةخسن يف تبثم :صاصقلاو :ظفل )١(

 .لاجرلا نود يأ ()

 .ًادوجو :خسُن يفو (۳)

 .هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج اذه (5)

 .نهنم عبرألا ةداهش لبق الو :هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج اذه (5)



 سال ٠ تاداهشلا باتك

 هيلع ُعلَطَي ال عضوم يف ءاسنلاب بويعلاو .ةراكبلاو دا يف 2 قو

 .ةدحاو ةأرما ةداهش : لاجرلا

 ال عضوم يف ءاسنلاب بويعلاو ءةراكبلاو «ةدالولا يف لبقُيو) :لاق
 .(ةدحاو ٍةأرما ةداهش :لاجرلا هيلع ملط

 عيوتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهشا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .«هيلإ َرظنلا لاجرلا

 ."”لقألا لوانتيف «سنجلا هب داري :"'هاللاو فلألاب ْئىّلحملا عمجلاو

 .عبرألا طارتشا يف هللا سر "ناش لع وهو

 سنجلا ئلإ سنجلا رت نأل ؛رظنلا فل : ةروكذلا تطقس امنإ هنألو

 هيف امِل ا ثالثلاو ئنثملا نأ الإ «ددعلا ٌرابتعا قت اذكف ءٌدفخأ

 .مازلإلا ىنعم نم

 ةينم يف مساق ةمالعلا هّبقعت نكل ءها .بيرغ ۸٠/٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(
 لصألا ىف دمحم هاور :تلق» :هلوقب ۳۹۳/۳ رابخإلاو فيرعتلاو «5 ٠٠١ ص ىعملألا

 حابر ا ءاطعو بيسملا نب ديعسو دهاجم نع هدنسب عفرلاب ًاحرصم ه۱

 هازع دقو .ها .«هظفلب هركذف «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :اولاق .ءسوواطو

 ها .هب لمعلا بجي لسرم اذه :لاقو ءًاضيأ لصألل ٠٥٤/٦ ريدقلا حتف يف

 تضم :باهش نبا نع )١90571( قازرلا دبع فنصم ىف :۱۷۱/۲ ةياردلا ىفو
 .«نهريغ هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةنسلا

 .ءاسنلا : ظفل يف يأ (۲)

 .دحاولا وهو (۳)

 098/1١8. بلطملا ةياهن ٠۲۹٤/١١ نيبلاطلا ةضور (5)



 تاداهشلا باتك . ۸

SRG RSS SG SOS QO QQ ¢.٠ هو و و و او و و و. واو هو و و ده و  

 ."'قالطلا يف هانْحَرَش :ةدالولا يف اهمكح مث

 قرفيو هن نيل يف لَجْوُي لا

 .لصأ ةراكبلا ذِإ «"دّيؤمب تدّيأت اهنأل ؛*

 :بْيث اهنإ :نلق نإف : ةراكبلا طرشب اهارت رك اذ عملا در يف اذكو

 يفلح و كتي يعلو و لوکل مضنيل م عئابلا فاح

 .عئابلا

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع لبقت ال :ىبصلا لالهتسا ىلع َنهّثداهش امأو

 ؛“ةالصلا ىح يف الإ «لاجرلا هيلع ملط امم هنأل ؛ثرإلا ىح يف

 .نيدلا رومأ نم “"اهنأل

 الو «ةدالولا دنع توص "هنأل ؛ًاضيأ ثرإلا ىح ىف لبقُت :امهدنعو

 .ةدالولا سفن ىلع نهتداهشك راصف «ةداع لاجرلا اهًرضحي

 .بسنلا توبث باب يف )١(

 .لجألا دعب يأ ()

 .ةراكبلا وهو (۳)

 .ءاسنلا اهيري يضاقلا نإف :اهتراكب يف افلتخا اذإف (5)

 .هيلع (0)

 415/1١١"5. ةيانبلا .ةالصلا يأ (5)

 .لالهتسالا يأ (۷)



 ۳۹ تاداهشلا باتك

 ركذي مل نإف «ةداهشلا : ةظفلو «ةلادعلا نم هلك كلذ يف دب الو
 . هثداهش لبق مل : نقيتأ وأ « «ملعأ : لاقو .ةداهشلا : ةظفل دهاشلا 50

 ركذي مل نإف «ةداهشلا فلو «ةلادعلا نم هلك كلذ يف دب الو) :لاق

 .(هثداهش لبق مل: E «ملعأ : لاقو «ةداهشلا :ةظفل ٌدهاشلا

 2785 /ةرقبلا .4 لدتا وف نوما نع نسم # :ئلاعت هلوقلف :ةلادعلا امأ

 .لدعلا وه :دهاشلا نم اضرلاو

 .7/قالطلا .4 كَم ٍلَدَع َقَوَد ْاوُدِهْفَأَو# :ئلاعت هلوقلو

 “بذكلا ريغ ئطاعتي نم نال ؛قدصلل ةيعملا يه ةلادعلا نألو
 :ةاطاعتي

 «سانلا نيب اميف ًاهيجو ناك اذإ قسافلا نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 بذكلا نع عنتمیو «هتهاجول ؛"”رجأتسُي ال هنأل ؛هّئداهش لبقُت :ٍةءورُم اذ

 .هتءورمل

 "ءؤاضق اندنع حصي :قسافلا ةداهشب ئىضق ول يضاقلا نأ الإ ؛حصأ لوألاو

 .ةفورعم ةلأسملاو حصي ال :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 :ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح يفو ۳٤٤/١١ ةيانبلا .هنيد تاروظحم نم يأ )١(

 ها .هقوفي وأ «بذكلا يواسي يذلا قسفلا نم

 .روُزلا ةداهشل (؟)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ًايصاع نوكيو (۳)

 .عوبطملا يفو ء«ه907 ةخسن يف تبثم يعفاشلا لوقو ۷/١۷ ريبكلا يواحلا (5)



 تاداهشلا باتك ١

 ىف ةلادعلا رهاظ ىلع مكاحلا ٌرِصتقَي : هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 . مهيف مصخلا نعطي ئتح «دوهشلا لاح نع لأسَي الو «ملسملا

 اهيف ٌرمألا ذإ ءاهطارتشاب ْتَقَطَت صوصنلا نأالف :ةداهشلا :ةظفل امأو

 :هلوقك «نيميلا ظافلأ نم :دهشأ :هّلوق نإف «ٍديكوت ةدايز اهيف نألو

 .دشأ ةظفللا هذهب بذكلا نع عانتمالا ناكف «هللاب دهشأ

 .مدقت ام عيمج ْئلإ ةراشإ :هلك كلذ يف : ”هلوقو

 «ةدالولا يف ءاسنلا ةداهش يف ةداهشلا ةظفلو «ةلادعلا طرتشُت ئتح
 5 ل

 ئتح «مازلإلا ئنعم نم هيف امل ؛ةداهش "'هنأل ؛حيحصلا وه ءاهريغو

 .ءاضقلا سلجمب "”صّتخا

 .”ةالسإلاو «ةيرحلا “هيف طرتشُي اذهلو
 يف ةلادعلا رهاظ ىلع مكاحلا ٌرصتقي :هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 و 2 2 و 9

 .(مهيف مصخلا نعطي ئتح .دوهشلا لاح نع لأسُي الو ءملسملا

 )١( ةيانبلا .هرصتخم يف يرودقلا لوق يأ 817/1١١.

 )١( ةيانبلا .اهنأل :خسُت يفو «ءاسنلا ةداهش ظفل يأ ١١/٤۸.

 .ءاسنلا ةداهش : ظفل يأ (۳)

 طرتشيف «ةدالولاب ءاسنلا ةداهش ئلإ عجار ريمضلا نوكي وأ «دهاشلا يف يأ (5)

 1١١//4". ةيانبلا .مالسإلاو ةيرحلا :ةدالولاب ءاسنلا ةداهش يف

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ملسملا ىلع ةداهشلا يف يأ (5)



 ٤١ تاداهشلا باتك

 . دوهشلا نع اهيف لأسَي هنإف ‹صاصقلاو دودحلا يف الإ

 امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو «مهنع لأس : مهيف مصخلا َنَعَط نإو

 . قوقحلا رئاس يف ةينالتلاو ٌرّسلا يف مهنع لأسَي نأ دب ال : هللا

 هک

 «ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”(يفذق ىف ادودحم الإ

MWD o, Aهنع هللا يضر رمع نع يورم كلذ لثمو  

 ه ويمد و

 ال ذِإ ا :رهاظلابو «هنيد مرحم وه امع ٌراجزنالا وه رهاظلا نألو

 .عطقلا ىلإ لوصو

 هنأل ؛(دوهشلا نع اهيف لاسي هنإف «صاصقلاو دودحلا يف الإ) :لاق

 .ةئزاد اهيف ةهبشلا نألو ءاهيف ءاصقتسالا طرتشيف ءاهطاقسإل لا

 «نارهاظلا لّباقت هنأل ؛("مهنع لأس :مهيف مصخلا َنَعَط نإو) :لاق

 سلا يف مهنع لأسي نأ دب ال :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو)

 ةداهش يهو «ّجحلا ىلع ُهانبم ءاضقلا نأل ؛(قوقحلا رئاس يف ةينالّعلاو

 وهو «ةاطرأ نب علا :هدنس يفو ء(۲٤٠٠۲) ةبيش يبأ نبال فّئصملا )١(

 ىف ىنامكرتلا نبا هوقو ۰۸١/٤ ةيارلا بصن رظني «دهاوش ةدع ثيدحللو «فيعض

 ٠.۲۷/6 ينطقرادلا ننس 2191/٠١ يقهيبلا ننس ١197/٠١ يقنلا رهوجلا
 ئربكلا ننسلا «(514177) ينطقرادلا ننس «الا/1/7 ةبش نبال ةنيدملا خيرات ()

 19/1١/57. ةياردلا « 8١/5 ةيارلا بصن رظنيو )7١5117(« يقهيبلل

 دودحلا ريغ يف ينعي «ةينالعلاو رسلا يف 00/١١": ةيانبلا يف دازو (۳)

 .نعطلا لبق لأسي امهيف نأل ؛صاصقلاو



 و 9٠ ٠و ٠و د. ا. واو او ا .او او هو اهو هاو ده هو هاهو ها واو اهو هه هو وأو هاو GQ و هاه هع هاه هه

 .نالطبلا نع هئاضق نص “"هيفو «ةلادعلا نع فرعتيف «لودعلا

 .نامزلا اذه يف امهلوق ىلع ئوتفلاو «نامزو رصع فالتخا اذه :ليقو

 «لدعملا' لإ رولا تعبي نأ "سلا ىف ةيكذتلا مث
O ONS (0, mM,للا ا الو لا لا  

 ."”لصقي وأ ع دخیف اخ رطب ال يك لا يف كلذ لك

 ةهبش يفتنتل ؛دهاشلاو لّدَحملا نيب مَمجَي نأ دب ال :ةينالعلا يفو

 .هريغ ليدعت

 00 و م 5

 يف ٌرسلاب ءافتكالا َمَكَوو «لوألا ردصلا يف اهّدحو ةينالعلا تناك دقو

 .ةنتفلا نع ازرحت ؛اننامز

 .هفرعت يف يأ )١(

 .مهالحو ءدوهشلا يماسأ يضاقلا اهيف بتكي يتلا ةعقرلا يأ )١(

 .دوهشلا بسن يأ (۳)

 يهو ءاروصقم «ماللا فيفختو ءمضلاب ءاجو «حصفأ ءاحلا رسكب :ْئّلِحلا (5)

 ٠٠۲/١١. ةيانبلا دوس وأ ٌرْمُح مهنأ يأ ءهتفص يأ :ناسنإلا ةيلِو «ةيلح :عمج

 .هيف يلصي يذلا ناكملا يأ «ةّلحملا دجسم وأ «ةَلحَملا هب دارأ ()
 .ةروتسملا لّدعملا دري يأ (0)

 .ةوشرلاب يأ (۷)

 .ررضلاب يأ ()

 .دهاشلا ىلإ ريشي «هّثكدع يذلا اذه :لّدعملا لوقيف (9)



 1٤۳ تاداهشلا باتك

 هنإ : مصخلا لوق لّبقُي مل : دوهشلا نع لأسُي نأ ئأر نم لوق يفو

 .َلْدَع

 . ءزاج : ًادحاو دوهشلا نع لأسي ىذلا ىضاقلا لوسر ناك اذإو

 5 ع و ىآ

 نأل ؛ةداهشلا ٌرئاج لغ 02 وه :لدعملا ل نأ دب ال :ليق مث

 .لّدعي دق دبعلا

 .حصأ اذهو «رادلاب ةتباث ةيرحلا نأل ؛لدع وه :هلوقب ئفتكُي :ليقو
 و ه 7 ص 2 5

 :مصخلا لوق لّبقي مل :دوهشلا نع لأسُي نأ ئأر نم لوق يفو) :لاق

 لح عدلا لوق اتش لع نإ

 .هتيكزت زوجت هنأ :هللا امهمحر رلمحمو فسوي يبأ نعو

 ددعلا نأل ؛هتيكزت ىلإ رخآ ةيكزت مضب :هللا همحر دمحم دنع نكل

 .طرش هدنع

 و

 ىف بذاك مصخلا نأ هدوهشو ىعدملا معز ىف نأ :رهاظلا هوو

 .ًالّدعم حلصي الف «هرارصإ يف لطبم «هراكنإ

 اوست وأ ءاوأطخأ مهنأ الإ (لوذغ مه :لاق اذإ :ةلأسملا عوضومو

 .قحلاب فرتعا دقف :ٌةَقَدَص لودع مه وأ ءاوقدص :لاق اذإ امأ

 ءزاج :ًادحاو دوهشلا نع لأسي يذلا يضاقلا لوسر ناك اذإو) :لاق

 .دهاشلا يأ )١(



 تاداهشلا باتك ١

 0 0 و »و

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ لضفأ نانثالاو

 .نانثا الإ زوجي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «لضفأ نانثالاو

 يكزملا هنم ُدارملاو «(نانثا الإ زوجي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 .دهاشلا نع مجرتملاو SS اذه عو

 ىلع ىنتبث "”يضاقلا ةيالو نأل ؛ةداهشلا ئنعم يف ةيكزتلا نأ :""هل

eهيف ةلادعلا طرتشُت امك «ددعلا هيف طرتشيف «ةيكزتلاب وهو . 

 “ صاصقلاو دودحلا يف يكزملا يف ةروكذلا طرتشُ
eyءةداهشلا :ةظفل هيف طرتشُي ال اذهلو  

000 

 .اهاّدعتي الف «ةداهشلا يف ””يمكح ٌرمأ : ودعلا طارتش

 دبعلا ملص تح سلا ةيكزت يف يكزملا يف ةداهشلا ةيلهأ طرتشُت

0 

 .هللا همحر دمحم مامإلل يأ )١(

 .ءاضقلا :خسُت يفو (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :صاصقلا :ظفل ()

 .هللا همحر دمحم لوق نع باوج اذه )٤(

 .ةيمكحت :خسُت يفو (5)



 و٠ ٠ 6٠ و. واو ا. ا. و ىو ياهو و ىو هاهو هدو اود. هلو هج HG OGG GHG QO 4 4 ولها هاه

 ام ىلع «عامجإلاب ءٌددعلا اذكو «طرش وهف :ةينالعلا ةيكزت يف امأف

 .ءاضقلا سلجمب اهصاصتخال ؛ هللا همحر ْفاّصَخلا هلاق

 هللا همحر دمحم دنع انزلا دوهش ةيكزت ىف ةعبرألا طرتشُت : "”اولاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو

3Fناين ¢ اي  

 )١( ةيانبلا .هللا همحر خياشملا يأ 11١//601".



1 
 لصف

 .هسفنب همكح تبث ام : امهدحأ : نْيبرض ىلع دهاشلا هّلَّمَحَتَي امو

 . مكاحلا ٍمْكُحو «لتقلاو بصغلاو رارقإلاو عيبلا لثم

 . هيلع دهشي مل نإو هب َدهْشَي نأ هعيسو : هآر وأ «دهاشلا كلذ ٌعِمَّس اذإف

 . يندهشأ و «عاب هنأ دهشآ لو

5 
 لصف

 ةداهشلاب قلعت ماكحأ نايب يف
 كتي ت امامهم يره رع دهاسلا هلم اونا

 .مكاحلا مكحو «لتقلاو بصغلاو رارقإلاو عيبلا لثم «هسفنب

 دهشي مل نإو هب َدِهشَي نأ هعيمو :هآر وأ «دهاشلا كلذ َعِمَس اذإف

 .ءادألا قالطإ يف ْنكّرلا وهو «هسفنب بجوملا وه ام َمِلَع هنأل ؛(هيلع

 .87/فرخزلا .4 َنومَلَكَي مو يلي دهس نم اللا :ئلاعت هللا لاق

 «لهشاف :سمشلا لثم َتْمِلَع اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 ."”(عدف :الإو

 .بذك هنأل ؛(يتدهشأ ET «عاب هنأ دهشأ :لوقيو) لاق

 كردتسملا ء(۲٠۳۳) ئرغصلا ننسلا ءًاعوفرم )٠١579(« ناميإلا بعش )١(

 .۳۸۸/۲ رابخإلاو فيرعتلا رظني «لاقم هدنس يفو )55 207١



 1۷ ةداهشلاب ولعت ماكحأ نايب يف

 . ةداهشلا ىلع ةداهشلا لثم «هسفنب همكح تشي دي ال ام : هنمو

 الإ ‹هتداهش ىلع َدَهْشَي ¿ E IE سم

 .اهيلع هدهشي نأ

 دهشي نأ عماسلل عسي مل : هتداهش ئلع دهاشلا دهشي هعيَس هعمس ول اذكو

 صار 4

 .دهشي نأ هل زوجي ال :باججلا ءارو نِم َعِمَّس ولو

 لّصحَي ملف «ةمْعّنلا هبشُت ةمْغَنلا نأل ؛ هلبقُي ال :"”يضاقلل رف ولو

 .ملعلا

 ىلع سلج مث «هاوس دحأ هيف سيل هنأ َمِلَعو «تيبلا لحد ناك اذإ الإ

 نأ هل :هاري الو «لخادلا رارقإ عمسف «هريغ ُكّلسَم تيبلل سيلو «بابلا

 .ةروصلا هذه يف ملعلا لصح هنأل ؛دهْشَي

 .ةداهشلا ىلع ةداهشلا لثم «هسفنب همكح تبكي ال ام :هنمو) :لاق

 الإ «هتداهش ئلع َدّهْشَي نأ هل جَ مل :ءيشب ٌدَهْشَي ادهاش عمس اذإف

 ةبجوم ٌريصت امنإو ءاهسفنب ةبجوم ريغ ةداهشلا نأل ؛(اهيلع هدهشُي نأ

 .دجوي ملو «ليمحتلاو ةبانإلا نم دب الف «"”يضاقلا سلجم ىلإ لقنلاب

 نأ عماسلل عسي مل :هتداهش ئلع دهاشلا دهشي هعيس ول اذكو) :لاق
 ر رس 2

 .هريغ لمح امنإو هلم ام هنأل ؛؟ (دهشي

 .باجحلا ءارو نم عامسلاب دهشأ :لاق نأب )١(

 .ءاضقلا سلجم :خسُن يفو (۲)



 ةداهشلاب ّقّلعتت ماكحأ نايب يف ۱۸

 2 ص
 ت

 .ةداهشلا ركذتي نأ الإ دهشي نأ هَّطَخ ئأر اذإ دهاشلل لحب الو

 ركذتي نأ الإ .َدهِشي نأ طخ ئأر اذإ دهاشلل لد الو) :لاق

 .ملعلا لّصحَي ملف طخلا ُهبشُي طَخلا نأل ؛(ةداهشلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق ئلع اذه :ليق

 ةهنكي نأ هل ادر

 ("'هّئداهش يضاقلا جَو اذإ اميف فالخلا امنإو «''”قافتالاب اذه :ليقو

 «همّتخ تحت وهف :”هرطَمِق يف نوكي ام نأل ؛هتیضق وأ «"”هناويد يف

 كلذك الو «كلذب ملعلا هل لصحف .ناصقنلاو ةدايزلا نم هيلع َنَمْؤي

 .هريغ ولي يف هنأل ؛كصلا يف ةداهشلا

 موق هربخأ وأ «ةداهشلا هيف تناك يذلا سلجملا “رك اذإ اذه ئلعو

 ."”تنأو نحن اندهش اّن مهب قبي نمم

 .ةثداحلا ركذتي مل ام ءادألا لحي ال يأ «قافتالاب زوجي ال ينعي (1)
 .ةداهش :خسُن يفو (۲)

 .يضاقلا رتافد يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا .هتطيرخ يف ًابوتكم همكح دجو يأ ٠٠۲/۱١.

 .بّتكلا هيف ناصُي ام )٥(

 يف هّطخ هتفرعم ةلزنمب ناكملا ُرْكَذَت ناكف ءةثداحلا نود ّناكملا َرَكَذدَت يأ (5)
 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةثداحلا نود ؛ةداهشلا

 .قافتالاب دهشي نأ هل لحي ال يأ (۷)



 ۱۹ ةداهشلاب لعنت ماكحأ نايب يف

 «توملاو «بسنلا الإ | هلياعي مل ءيشب دهشي نأ دهاشلل ٌروجي الو

 اذإ ءايشألا هذهب َدَهْشَي نأ هعسي هنإف ‹يضاقلا ةيالوو «لوخدلاو ‹«حاكنلاو

 هب قي نم اهب هربخأ

 بسنلا الإ «هنیاعی مل ءيشب دهشي نأ دهاشلل زوجي الو) :لاق

 هذهب َدَهشَي نأ هغسي هنإف «يضاقلا ةيالوو «لوخدلاو «حاكنلاو «توملاو

 .ناسحتسا اذهو «(هب قبب نَم اهب هربخأ اذإ ءايشألا

 كلذو «ةدّهاشملا نم ةقتشم ةداهشلا نأل ؛اهيف ّروجي ال نأ :سايقلاو

 .عيبلاك راصف «لصحي ملو «ملعلاب
 نم راو اهبابسأ ةنياعمب ًاصتخُي ۽ رومأ هذه نأ :ناسحتسالا هجو

eاهيف لبقُت مل ولف «نورقلا ءاضقنا ىلع ئقبت ماكحأ د ٌقلعتتو  
 اا ليطعتو . جرا 0 دأ :عماستلاب ةداهشلا

 ةغأ رع هجن ا ؛ عيبلا فالخب

 نّم رابخإب وأ «رتاوتلاب كلذو «راهتشالاب دّهْشَي نأ دهاشلل زوجي امنإو
 .("”باتكلا» يف لاق امك «هب قي

 ولع عون هل لصحتيل ؛نانارماو لجر.وأ «نالدع نالجر هربخپ نأ طرتشیو 5

 هاش امّلق هنأل ةو وأ ٍدحاو رابخإب ئفتكي توملا يف :ليقو

 ددعلا طارتش ڈا يف نوكيف اه و هناي ناتقإلا الا ريش الاخ

 .حاكنلاو بسنلا كلذك الو «جّرحلا ضعب

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ ٠٠/١١.

 ) )۲.ههركيو توملا باهي ناسنإلا ذإ «تيملا لاح يأ



 ةداهشلاب لعنت ماكحأ نايب يف 10۰ -

 ٠.606 ه. وأو هو اه وه وه. ده GOG هد هله هاه هاه هه هو هاه. هواه هله 4 ¢

 هنأ يضاقلل رف اذإ امأ رسي الو «ةداهشلا ءادأ قلطُي نأ يغبنيو

 "قِلِطُت كالمألا يف ديلا ةنياعم نأ امك «هّتداهش لبقي مل : عماستلاب هش

 .اذه اذك «لبقُت ال :رسف اذإ مث «ةداهشلا

 هل لح :موصخلا هيلع لخدَي ءءاضقلا سلجم َسَلَج ًاناسنإ ئأر ولو
 .ًايضاق هنوك الع َدَهْشَي نأ

 ا حلاو رک طو ادي ناك و ر فار اذ اذكرو
 .هريغ لي يف ًانيع ئأر اذإ امك «"”جاوزألا طاسبنا رخآلا

 «ةنياعم وهف :هتزانج ىلع ئلص وأ «نالف َنْفَد َدهَّش هنأ َدهَش نمو

 .هّلبَق :يضاقلل رّسَف ول ئتح
 يفني :"'ةسمخلا ءايشألا هذه ىلع «باتكلا» يف ءانثتسالا ٌرْصَق مث

 .فقولاو «ءالولا يف عماستلا َرابتعا

 ةلزنمب هنأل ؛ءالولا يف زوجي هنأ :ًارخآ هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .«بسنلا ةمحّلك ةمْحُل ءالولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛بسنلا

 .ةداهشلل قلطم :خسُ يفو )١(

 78/1١١"5. ةيانبلا .هتأرما اهنأب دهشي نأ هل زاج يأ (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةسمخلا :ظفل (۳)

 2178/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «؛< 7 لصألا يف دمحم هاور (4)

 نابح نبا هححصو «نسحلا نب دمحم نع (۲۳۷) هدنسم يف يعفاشلا هاورو

 = 7١1/5. ريبحلا صيخلتلا رظنيو )749٠0(« كردتسملا يف مكاحلاو .(445)



 6 ةداهشلاب لعنت ماكحأ نايب ىف

 04 8 ت

 . هل هنأ دهشت نأ كعِسو : ةمألاو ٍدبعلا ئوس ءىش هدي ىف ناك نمو

 .راصعألا رم ىلع ئقبي هنأل ؛فقولا يف زوجي هنأ :هللا همحر دمحم نعو

AOD ASباكل نهدف  

 نود ءهلصأ يف عماستلاب ةداهشلا لبق هنأ حيحصلاف :فقولا امأو
 .رهتشي يذلا وه هّلصأ نأل «هطئارش

 هنأ دهشت نأ َكَعيمَو :ةمألاو دبعلا ئوس ءيش هدي يف ناك نمو) :لاق

 يف ةلالدلا عجرم يه ذإ كالا ناهد لكيم اه ارضنا لا نأل ؛(هل

 .اهب ئفتكيف ءاهلك بابسألا
 .هل هنأ هبلق يف حقي نأ كلذ عم طرتشي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 يف هللا همحر ردمحم قالطإل ًاريسفت اذه نوكي نأ لمتحيو :اولاق

 .قافتالا ىلع ءًاطْرَش نوكيف «ةياورلا

 لاق هبو «فّرصتلا عم ديلا :كلملا ليلد :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 ملو «تاداهشلا رخاوأ يف ةيادهلا يف انه درو ثيدحلا اذه نأ ىلإ انه هبنأو

 ةياردلا يف رجح نبا هعبتو «87/5 ةيارلا بصن يف يعليزلا عضوملا اذه يف هجرخي

 نم ءالولا يفو «ءالولا باتك يف ةيادهلا يف ةيناث ةرم درو هنأ نيح يف <«

 .رجح نبا هعبتو «يعليزلا هجّرخ ٠١١/٤ ةيارلا بصن

 .بلقلا ةداهش نم ركذ ام يأ )١(

 . 1۲/۸ ريبكلا يواحلا (؟)



 ةداهشلاب قّلعتت ماكحأ نايب يف 10۲

 ه6 هم او ا. ا. هاو اه. وأو هاو وه هاه هه هاه هاه هو ها هاهو وله ههه ها هاو DOCS GS هاه هه

 .كلمو «ةبانإ ىلإ ةعونتم ديلا نأل ؟هلل مهمحر ''"انخياشم ضعب

 .ةلاصأو «ةباين ىلإ ءًاضيأ ونتي فّرصتلاو :انلق
 .دهشي نأ هل لح :كليلاو كاملا َنّياع نإ :اهدحأ :ووجو ىلع ةلاسملا مث

 نأل ااا ا :كلاملا نود «هدودحب كليلا ياع اذإ اذكو

 .هتفرعم لصحتف «عماستلاب تبثي بسنلا

 كر :كلملا نود «كلاملا َنياع وأ ءامهئياعي مل نإو

 قيقرلا نأل ؛ "”كلذكف :ناقيقر امهنأ فرعي ناك نإ :ةمألاو ٌدبعلا امأو

 ب ف ةوكي ال

 نع نارّبعي ال ناريغص امهنأ الإ «ناقيقر امهنأ فرعي ال ناك نإو

 .امهل دي ال هنأل ؛كلذكف :امهسفنأ

 ىلع ادي امهل نأل ؛“ءانفتسالا فرصم كلذف :نّيريبك اناك نإو

 .كلملا ليلد 0 ءامهنع ريغلا دي اهب عفدیف ءامهسفنأ

 ًارابغا ؛ًاضبأ امهيف دهشي نأ هل لح هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «هاّنيب ام قرفلاو «بابثلاب
f FR RF ايل 

 )١( ةيانبلا .هللا همحر فاصخلا مامإلا وهو ۳۷٠/١١.

 ) )۲.ةنامأ :خسُن يفو

 .كلملاب ديلا يذل دهشي نأ يئارلل لح يأ (۳)
 .ةمألاو دبعلا ئوس :هلوقب (5)



 باب 1١6

 باب
 ص ص غر ت

 لبق ال نمو .هثداهش لّبقُت نم

 . ئمعألا ةداهش لّبقُت الو 400 8

 باب

 لبق ال نمو «هثداهش لبق نم

 .(ئمعألا ةداهش لقت الو) : لاق

 لبقُت اهنإ :هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «هللا همحر ٌرفز لاقو

 .هيف لَلَخ الو «عامسلا ىلإ ! هيف ةجاحلا نأل ؛"”عماستلا هيف يرجي اميف

 تق ًاريصب ناك اذإ زوجي :هللا امهمحر "”يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 6 هناسلو «لوقلاب ( ًاصتخي هادا « ةنياعملاب ملعلا لوصحل ؛ لّمحتلا

 :تيملا لغ ةداهقلا ىف امك ؟ةينيدلاب لس فيرعتلاو:+ "قوم

 .توملاو «بسنلاك )١(

 ٤۸/۷. مألا (؟)

 :- (فوأ) سورعلا جات .ليق :نزو ىلع - نالف َفْيِإ :لاقُي ءةفآ هبصن مل يأ (۳)
 راتخم يفو 2717/1١ ةيانبلا .فوُصَم :لاثم ىلع ءفوُوَم وهف «ةفآ هتباصأ يأ
 .فوعم :نزو ىلع :(فوأ) حاحصلا

 ىلع دهشأ :لوقي نأب «ئمعألل ةبسنلاب لصحي هيلع دوهشملا فيرعت يأ (5)

 ۳۷۷/٠١. ةيانبلا .نالف نب نالف



 لّبقت ال نمو هّثداهش لبق نم 10€

 . بات نإو فذق ىف دودحملا الو .كولمملا الو

 دوهشملاو «هل دوهشملا نيب ةراشإلاب زييمتلا ىلإ ُرقتفَي ءادألا نأ :انلو
04 0100 3 8 

 سنجب اهنع ٌزرحتلا نكمي ةهّبش هيفو «ةمْخّنلاب الإ ئمعألا ريمي الو «هيلع
 .دوهشلا

 افلا و رجلا ناصف «نضاعلا نرد تالار ةا

 امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ""ءاضقلا عنتمي :ءادألا دعب يع ولو

 ةجح اهتروريصل ؛ءاضقلا تقو طش ةداهشلا ةيلهأ مايق نأل ؛هلل

 .قسف وأ نج وأ «سرخ اذإ امك راصو «تلطب دقو «"هدنع

 ‹(“تهتنا دق توملاب ةيلهألا نأل ؛اوباغ وأ اوتام اذإ ام فالخب

 .تلطب “ام ةبّيعلاِبو

 يلي ال وهو «ةيالولا باب نم ةداهشلا نأل ؛(كولمملا الو) :لاق

 .هريغ ىلع ةيالولا هل تبثت ال نأ الأف «هّسفن

 .(بات نإو يفق يف ٍدودحملا الو) :لاق

 1 0 0 ف روس

 .4/رونلا .(ا دش رل أوأََْتالَول : لولاعت هلوقل

 .ةبسنلاب لصحي فيرعتلاو :هلوق نع باوج اذه )١(
 .اهب مكحلا زجي مل يأ (۲)

 .يضاقلا دنع يأ (۳)

 .هئاهتناب ررقتي ءيشلاو «ترّرقت يأ (4)

 .ةداهشلا تلطب ام يأ «ةيفان :ام (0)



 100 لبق ال نمو « هئداهش لبق نم

 ءهيوبأل دلولا ةداهش الو هدو دوو ءهدلول دلاولا ةداهش الو
 . هدادجأو

 .هلصأك ةبوتلا دعب ئقبيف «"””اعنام هنوكل ؛ّدَحلا مامت نم ""هنألو

 .ةبوتلاب عفترا دقو «قسفلل درلا نأل ؛ فذقلا ريغ يف دودحملا فالخب

 نيل لإ :ئلاعت هلوقل ؛بات اذإ لبق :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .بئاتلا ىنشتسا «5 /رونلا .كأؤُاَت

 ره ككاو :ايلاعت هلوق وهو «هيلي ام ىلإ فرص ءانثتسالا :انلق
 كل ع طقم ءانشسا قه وأ «؟ /رونلا .4 نوفا

 ةداهش رفاكلل نأل ؛ هثداهش لبَقُت :ملسأ مث يفْذَق يف ٌرفاكلا اح ولو

 .ائرخأ ةداهش هل تلد 0 ّدَحلا مامت نم اهّدر ناكف

 ءالصأ دبعلل ةداهش ال هنأل ؛' قتع ا قتعأ مث < ا اذإ دبعلا فالخب

 .قتعلا دعب هّتداهش درب :هدح مامتف

 ءهيوبأل دلولا ةداهش الو هِدَّلَو دوو «هدلول دلاولا ةداهش الو) : لاق

 .(هدادجأو

 .ةداهشلا در يأ )١(

 .ًارجاز يأ (۲)

 1/7 مالا(

 .فذقلا دح يأ (5)

 .اندنع هتداهش لبقت ال ثيح )٥(



 لبق ال نمو « هئداهش لبق نم ١65

 هاو هه. .٠ .١و .٠ هوا. ا. هو <٠ هو. يه هى وأو هه هوه ه هوا. هواه. ها ولو هه هو ههه هه

 دلولا ةداهش لبقُت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هيف لصألاو
 الو .هتأرمال جوزلا الو ءاهجوزل ٍةأرملا الو «هدلول دلاولا الو «هدلاول

 .«هرجأتسا نمل ريجألا الو ءهدبعل ىلوملا الو «هدّيسل ٍدبعلا
x7 و 4 3 34 01 ت  

 ةاكزلا ءادأ روجي ال اذهلو ‹«ةلصتم ءابالاو دالوألا نيب عفانملا نالو

 "ةا ف كرا فجر نم ةف ةداهش نركتف هلا

 نيملتلا ٠ ولاق ام ع الاب ةارملاو: © فشلا كلا لاف

 وهو «هسفن عفن :هعفنو «هسفن ررض :هذاتسأ ررض دعي يذلا :صاخلا
 ."7(تيبلا لهأب ناقل ةداهش ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نعم

 هدانسإب هجرخأ فاّصخلا نإ :لاقيو ءهدجأ مل :117/؟ ةياردلا يف لاق )١1(

 هجرخأ : 5٠ ١ص ىعملألا ةينمو ۳۹۹/١ رابخإلاو فيرعتلا ىف لاق ها .ًاعوفرم
 نع لصتملا فاصخلا دنس مساق ةمالعلا قاس مث «هل «يضاقلا بدأ» يف فاصخلا

 .ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع

 .ةهبشلا :خسُن يفو (۲)

 اذكهو «هنع هللا يضر لاق :خسُت يفو «هللا همحر فّنصملا لاق :خسُن يفو ()

 .ةساردلا يف مّدقت امك هللا همحر فلؤملا ركذ ةغيص يف خاّسنلا فلتخي

 .قباسلا ثيدحلا يف روكذملا يأ (5)

 .خياشملا يأ (5)

 يف لكأي يذلا مّلعتملا :ليقو «مهل مداخلاك «تيبلا لهأل عباتلا وه :عناقلا ()
 ۳۸۷/١١. ةيانبلا رظني .هذاتسأ تيب

 ثيدح :يذمرتلا لاق «(۲۲۹۸) يذمرتلا ننس «(700) دواد يبأ ننس (0)
 .(5594) دمحأ دنسم «فّعضي :ديزيو « ديزي ثيدح قب الإ هرعت يبرق



 ¥10 لبق ال نمو «هئداهش لقت نم

 . هدبعل ئلوملا ةداهش الو .رخآلل نيجوزلا ٍدحأ ةداهش لبق الو

 بجوتسيف «ةموايم وأ «ةرهاشم وأ ءةهئاسم ريجألا :"”دارملا :ليقو

 .اهيلع رجأتسملاك ٌريصيف «ةداهشلا ءادأ دنع هعفانمب رجألا

 .(رّخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش لبق الو) :لاق

 ,"ةةريمتم امهنيب كالمألا نأل ؛َلّبقُت :هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 .امهنيب نْيدلاب سبحلاو «ٌصاصقلا يرجي اذهلو «ةرّيحتم يديألاو
 دهش اذإ ميرغلا يف امك ءانُميض هتوبثل ؛عفنلا نم هيف امب ٌربتعُم الو

 .سلفملا هنويدمل

 ٌريصيف «ٌدوصقملا وهو ءةداع لصتم عافتنالا نألو «“انيور ام :انلو

 امي ب وأ هجو نم هسفنل ادهاش

 . هب دوهشملا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ ميرغلا ةداهش فالخب

 مل اذإ وجو لك نم هسفنل ةداهش "اهنأل ؛(هددبعل ئلوملا ةداهش الو) :لاق
 .ىعارم فوقوم لاحلا نأل ؛ ريد هيلع ناك نإ هجو نم وأ ريد دبعلا ىلع نكي

 .قباسلا ثيدحلا يف روكذملا ريجألاب دارملا يأ (1)

 ٠١١/١۷. ريبكلا يواحلا (۲)

 .اهيف طالتخا الف «ئرخألا ريح ريغ رّيح يف امهنم لك دي يأ ()
 .ريغلا كلم يف ٍةفرصتم ريغ ءاهسفنب ةعمتجم يأ ()

 .«...هدلاول دلولا ةداهش لبقُت ال» :ًابيرق مدقتملا ثيدحلا يف (0)

 .لاملا وهو (5)

 .ريكذتلاب :هنأل :خسنلا بلاغ يفو ءهال9١ ةخسن يف :اهنأل :اذكه (0)



 لّبقُت ال نمو «هئداهش لبق نم 7 10۸

 .امهتكرش نم وه اميف هكيرشل كيرشلا ةداهش الو «هبتاكمل الو
 .همعو «هيخأل خألا ةداهش لبقتو

 ةي ةينغم الو «ةحئان الو . ْثَنَخُم ةداهش لبق الو

 .انلق امل ؛(هبتاكمل الو) :لاق

 “هنأل ؛(امهتكرش نم وه اميف هكيرشل كيرشلا ةداهش الو) :لاق
 :امهكارتشال هجو نم ةسفنل :داهش

 .ةمهتلا ءافتنال ؟لّبقُت :امهتكرش نم سيل امب هش ولو

 نأل ؛ةمهتلا مادعنال ؛(هّمَعو «هيخأل ألا ةداهش لفتو) :لاق

 نتعب لامي مدع هرحااو «ةنيابتم اهعفانمو كالمألا

 .(ثَّنَحَم . ةداهش لبقُت الو) :لاق

 5 ىف و 2 و و

 يف يذلا امأف ءقساف هنأل ؛لاعفألا نم ءيدرلا يف ثنخملا :هدارمو

 .ةداهشلا لوبقم وهف :"”رسكت هئاضعأ يفو نْيِل همالك

 هيلع هنإف ءامرحم نابكترت امهنأل ؛(ِةْييَعُم الو ءةحئان الو) :لاق

 .”"ةيئغملاو ءةحئانلا :“نيقمحألا نّيتوصلا نع ئهن مالسلاو ةالصلا

 .هنأل :خسنلا بلاغ يفو «يدعسألا مامإلا ةخسن ه۷۹۸ ةخسن يف :اهنأل :اذكه )١(

 .خألا :لدب .لجرلا :خسُت يفو (۲)

 .ةيادهلا لع يدعس ةيشاحو 791/1١ ةيانبلا .ةقليخ يأ (۳)

 تاذلل مسا :قمحألا نأل ؛لاحلا ىلع ّلَحّملا مسا قالطإ باب نم اذه (5)
 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .توصلا ىلع هقلطأو «قمحلاب ةفصتملا

 /۸٤. 5 ةيارلا بصن رظنيو «هنسحو )٠٠١0(( يذمرتلا ننس (4)



 ١4 لبق ال نمو .هثداهش ّلَبقُت نم

 .وهللا ىلع ٍبررتقلا نِمْدُم الو
 08-0 ا ر ر

 . سانلل ينغي نم الو «رويطلاب بعلي نم الو

 .دحلا اهب قّلعتي يتلا رئابكلا نم ًاباب ينأي نَم الو
 7 و ت رس

 .رازإ ريغب ٌمامحلا لخدي نم الو

 .هنيد مرحم بكترا هنأل ؛(وهللا ىلع "”برُشتلا ِنِمْدُم الو) :لاق

 .ةلفغ ثروُي هنأل ؛(رويطلاب بعلي نم الو) :لاق

 .هريط ريطيل هحطس هدوعصب ءاسنلا تاروع ىلع ْفقي دق هنألو

 .يّنَعملا وهو ا بعلي نم الو :"”خسشلا ضعب يفو

 .ةريبك باكترا ىلع سانلا عّمجَي هنأل ؛(سانلل "ينعي نم الو) :لاق

 .قسفلل ؛(دَحلا اهب قّلعتي يتلا رئابكلا نم ًاباب يتأي نم الو) :لاق

 .مارح ةروعلا فشك نأل ؛(©"رازإ ريغب ٌماَّمَحلا لْخدَي نم الو) :لاق

 : هللا همحر ةفينح يبأ نع َدِشنُأ دقو

 .””رزعوب الإ ماّمحلا اولخدت الو مكهلإ اوفاخ هللا دابع اي الأ

 نامدإلاب هرّسف نم مهنمو «ركسلاو «رمخلا نم ةمرحملا ةبرشألا عيمج يأ )١(
 .۳۹۲/۱۱ ةيانبلا .قسف ًالصأ رمخلا برش نأل ؛وهللا ىلع رمخلا ريغ برش ىلع

 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .مرحملا ءانغلا يأ (۳)

 .رزئم :خسُن يفو 0

 .ئرخأ نود ءاهريغو يدعس ةخسُن يف تبثم رعشلا نم تيبلا اذه (0)



 لّبقُت ال نمو «هئداهش لبق نم م 15٠

 . جئرطشلاو ِوْرّنلاِب ٌرياقُي وأ ءابرلا لكأي نَم الو
 6 نر د دش و وها اق عينا

 ىلع لكألاو «قيرطلا ٰیلع لوبلاك ‹«ةفختسملا لاعفألا لعفي نم الو

 . قيرطلا

 كلذ لك نأل ؛(جنرطشلاو درّلاب ٌرِماقُي وأ «“ابرلا لكأي نم الو) :لاق

 .رئابكلا نم
 ."”امهب لاغتشالل ؛ةالصلا هنوف نم كلذكو

 نأل ؛ةداهشلا نم عنام ۽ قش نلف : جنرطشلاب بعللا د رجم امأف

 ."غاسم هيف داهتجالل

 ناسنإلا نأل ؛هب ًاروهشم ابرلا لكآ نوي نأ «*”لصألا» يف طّرشو
 ةلادعلا طقست الف ايو كلذ لکو ‹«ةدسافلا دوقعلا ةرشابم نع وجني املق

 .كلذب ًاروهشم نكي ملام

 «قيرطلا لع لوبلاك «ةفحَتسملا لاعفألا لعفي نم الو) :لاق
 لثم نع ييحتسي ال ناك اذإو «ةءورُّملل كرات هنأل ؛(قيرطلا ىلع لكألاو
 .مهتيف «بذكلا نع عنتمي ال :كلذ

 .رماقي وأ ءابرلا لكأي وأ :خسُت يفو )١(

 .جنرطشلاو درنلا يأ (0)

 . 517/5 بلاطملا ىنسأ .ةهاركلا عم هب بعللا يعفاشلا مامإلا حابأ ثيح ()

 )8(١١71١6ه.

 ؟ حصأ س :بناجب هال" ةخسن يشحم تکو «ةرقحتسملا :خسُت يفو (0)

 ۳۸۸/١. برغملا بحاص نع اهحيحصت ۳۹۹/۱۱ ةيانبلا يف لقن امك ءاهل احيجرت

 .لقعلا فيعض وهو «فخّسسلا لإ اهّبحاص بست يتلا يه :ةّمختسملاو



 “ی 32 و 2 ص

 1 لبقت ال نمو .هتداهش لبقت نم

 يه نيه 2 و و ل 2 رو
SEE SCA 

 ت ا م

 . ةيباطخلا الإ ءءاوهألا لهأ ةداهش لبقُتو

 5 e 2 ر و ر 1

 هِقسِف روهظل ؛("'فّلّسلا بس ٌرهظي نم ةداهش لبث الو) :لاق

 .همتكي نم فالخب
 يا و و 5

 .("”ةيباطخلا الإ ءءاوهألا لهأ ةداهش لبقتو) :لاق

 .قسفلا هوجو ظلغأ هنأل ؛ ]بقت ال :هللا همحر "ىعفاشلا لاقو
 و 0

 نع عنتميف هب هئيدت الإ هيف هعقوأ امو ءٌداقتعالا ثيح نم ٌقّسِف هنأ :انلو
(4 3 (VANA يما م ادماع ةيمستلا كورتم لكأي وأ «'””ثلثملا برشي نمك راصو «بذكلا ٠"'. 

 ."كلذل ًاحيبتسم

 ف ن دا نم لك فلا دارُي ًاضيأو «نيعباتلاو ةباحصلا ببسي يأ )١(
 400/11١. ةيانبلا

 يلاو «يسابعلا ئسوم نب ئسيع هلم «ةفوكلاب ناك لجر «باطخلا يبأل ةبسن (1)
 يضر ابلغ نأ نومعزي «ضفاورلا ةالغ مهو ههااال ت تالا يأ ربا «ةفوكلا

 .ليلق دعب فتصملا مهلاح نيبيسو ٠٠٠٠/١١ ةيانبلا رظنيو «ربكألا هلإلا وه هنع هللا

 .158/ 117 ريبكلا يواحلا (؟)

 .ءاوهألا لهأ ةداهش يأ )٤(

 ءااثلث بهذي تح بنعلا ءام نم خبط ام :وه ثّلثملاو «ةيفنحلا نم يأ (5)
 .51/5 قئاقحلا نييبت .ءالطلاب ئمسيو «ثلثلا ئقبيو

 حئابذلا باتك يف يقيلعت يتأيس نكل :تلق 407/1١. ةيانبلا .ةيعفاشلا نم (5)

 ىبأ لوق وهو «ينانيغرملا فّئِضملا هدمتعا ام وه ًادمع ةيمستلا كورتم ةمرح نأ
 0 و هن ا اویو ی ع ا نأ هلام تو: و

 .هتداهش دري ال هنإف (۷)



 “ی 0 2 2 وق ت

 لبقت ال نمو «هتداهش لبقت نم دف

 . مهّلَلِم تفلتخا نإو ضعب ىلع مهضعب ةّمَّدلا لهأ ةداهش لبو
2 #2 

 .يطاعتلا ثيح نم قسفلا فالخب

 باطخلا يبأ ىلإ نوبسنُي «ضفاورلا قالغ نم ٌموق مهف :ةيباطخلا امأ
 ةداهشلا نوري :ليقو ‹«مهدنع فلح نم لكل ةداهشلا نودقتعي «يفوكلا

 .مهقْسِف روهظل ؛مهتداهش يف ةمهتلا ْنكمتتف «ًةبجاو مهتعْيشل
 .(مهّلَلِم تفلتخا نإو ضعب ىلع مهيضعب ةمذلا لهأ ةداهش َلّبقُتو) :لاق

 .قساف هنأل ؛لبقث ال :هللا امهمحر "”يعفاشلاو كلام لاقو

 بجيف 0705 /ةرقبلا .4"”َنوُماَلًاْمُه توريكو 8 :ئلاعت هللا لاق
 :ةترملاك راف ٠ ليلا ناعم اهو لق ال الر ريخ قف ارا

 «0ئراصنلا ةداهش زاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر ام :انلو

 لأ نم نركق رافضلا يالرار هفت لع ةيالولا لها نم هنألو

 ۰ .هسنج ىلع ٍةداهشلا

 )١( يفاكلا ٩۱۷/۲.

 11/١۷. ريبكلا يواحلا (؟)

 .هالا" 8 ةخسن ةيشاح .نوقسافلا يأ (۳)

 .5/ تارجحلا .4 اوكف اب قاد باج نإ أيما نيل اا :ئلاعت هلوقل (5)

 .لالدتسالا ثيدحلا قباطُي اذهبو «باتكلا لهأ )۲۳۷١(: هجام نبا ننس ظفل (6)

 ئربكلا ننسلاو «ةفيعض وهو «ديعس نب دلاجم هيف :دئاوزلا يف يريصوبلا لاق
 .ظفللا اذهب بيرغ :80/5 ةيارلا بصن يف لاق اذلو «(۲۰۹۲۷) يقهيبلل



 “ی 3 و ىو 2

 1۳ لبقت ال نمو .هتداهش لبقت نم

 .يمذلا ىلع يبرحلا ةداهش لبقُت الو

 مرحم هدَقتعَي ام بنتجي هنأل ؛ عنام ريغ ٌةاقتعالا ثيح نم قسفلاو

 .اهلك نايدألا روظحم بذكلاو «هنيد

 .هل ةيالو ال هنأل ؛دترملا فالخب

 ةفاضإلاب هل ةيالو ال هنأل ؟ ؛ملسملا ئلع ىلع يمذلا ٍةداهش فالخو

 فه "هنأ لغلق ا
 .لوقتلا ىلع ظيغلا مهُلِوحَي الف 007 و 02 0 5

 :ملعأ هللاو هب دارأ ء(يمذلا ئلع يبرحلا ةداهش لبقُت الو) :لاق
 ىلعأ وهو ءانراد لهأ نم ىمذلا نأل ؛هيلع هل ةيالو ال هنأل ؛نمأتسملا

0 1 

 .يمذلا ئلعو «هيلع ملسملا ةداهشك «هيلع يمذلا ةداهش لبقُتو

 .ةدحاو راد لهأ نم اوناك اذإ ضعب ىلع مهضعب َنينمأتسملا ةداهش لبقتو

 نيرادلا فالتخا نأل ؛لّبقت ال :كرتلاو مورلاک «نيراد نم اوناك نإف

 .ثراوتلا عنمي ي اذهلو ءةيالولا عطقي

 .ةمودعم ملسملا ىلإ ةبسنلاب هتيالو ينعي «ملسملا ىلإ ةبسنلاب يأ (1)
 .يمذلا يأ (۲)

 طخسيو ظيغي نأشلا نأل يأ «نأشلل ريمضلا دوعي وأ ءملسملا نأل يأ (۳)

 ٤٠٥/١١. ةيانبلا .ملسملا ىلع لّوقتي يمذلا لعجي اذهو «هل ملسملا ٌرهق يمذلا

 5٠6/1١١. ةيانبلا رظني .لاؤس نع باوج اذه (5)

 قر



 وش هي لى شى و سرب د
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 : َرئابكلا بنتجي نّمم لجرلاو «تائيسلا نم بلغأ تانسحلا تناك نإو
 .ةيصعمب ملأ نإو هثداهش تلبق

 .انزلا دلوو ءًىصخلاو .فلفألا ةداهش ّلبقُتو

 .نمأتسملا كلذك الو ءانراد لهآ نم هنأل :يمذلا فالخب

 بنتجي نمم لجرلاو «تائيسلا نم بلغأ تانسحلا تناك نإو) :لاق
 .(ةيصعمب ملأ نإو هئداهش تلبق :رئابكلا

 رئابكلا يفوت نم دب ال ذإ «ةربّتعملا ةلادعلا دَح يف حيحصلا وه اذه

 .انركذ امك هةيلاغلا تعب كلذ دعبو. ءاهلك

 هب درت الو ءةطورشملا ةلادعلا هب حِدقنت ال :ةيصعمب ٌماملإلا امأف
 ؛حوتفم وهو «©''هباب دس :لكلا هبانتجا رابتعا يف نأل ؛ةعورشملا ةداهشلا

 .قوقحلل ءايحإ
 هَكَرَت اذإ الإ «ةلادعلاب لحي ال "”هنأل ؛(فلُفألا ٌةداهش ّلبقُيو) :لاق

 الع عينصلا اذهب َقّبَي مل هنأل ؛نْيذلاب ًافافختسا

 ."””يصخلا ةمقلع ةداهش لبق هنع هللا يضر رمع نأل ؛(يصخلاو) :لاق

 .هذي تعطق اذإ امك راصف «ًاملُظ هنم وضع ّعِطْق هنألو

 امهرفكك ءدلولا قسف بجوي ال نيوبألا قسف نأل ؛(انزلا ٍدلوو) :لاق

 .ملسم وهو

 .ةداهشلا لوبق باب يأ )١(

 .ناتخلا كرت يأ )۲)

 ٠۷۳/۲. ةياردلا «5 ١9/1١١ ةيانبلا رظنيو «(۲۳۲۱۹) ةبيش ىبأ نبال فنصملا (۳)
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 0 يو و و و و
 . ةزئاج : لامعلا ةداهشو «ةزئاج : ئثنخلا ةداهشو

 : كلذ يعدي يصولاو «نالف ىلإ ئصوأ امهابأ نأ نالجرلا دهش اذإو

 .زُجي مل : يصولا ٌركنأ نإو ءًاناسحتسا ؛ٌرئاج وهف

 هريغ نوكي نأ بحي هنأل ؛انزلا ىف ")لبقُت ال :هللا همحر كلام لاقو

 .لدعلا يف ٌمالكلاو هُّيِحَبَسَي الو «كلذ ٌراتخي ال لدعلا :انلق

 نيسنجلا ةداهشو «ةأرما وأ «لجر هنأل ؛(ةزئاج :ئثنخلا ةداهشو) :لاق
 ا و

 .(ةزئاج :لامْعلا ةداهشو) :لاق

 سفن ّنأل .هللا مهمحر خياشملا ةماع دنع ناطلسلا لامع :ُدارملاو
 .ملظلا ئلع ًاناوعأ اوناك اذإ الإ «قسفب سيل لمعلا

 يف ُفزاجُي ال «قءورُم اذ «سانلا يف ًاهيجو ناك اذإ لماعلا :ليقو

 هنأل ؛قسافلا يف هللا همحر فسوي يبأ نع رم امك «هثداهش لبقُت :همالك

 ىلع ٌرجأتسي ال :هتباهملو «ةءورملل ًاظفح ؛بذكلا ىلع مقي ال :هتهاجول
 .ةيذاكلا ةداهشلا

 يعدي يصولاو «نالف ىلإ ئصوأ امهابأ نأ نالجرلا هش اذإو) :لاق
 .(ْرَجَي مل :يصولا َركنأ نإو ا كلذ

 )١( 4ص نيقلتلا ١5.

 ) )۲.انزلا ىلع ةداهشلا يف انزلا دلو ةداهش لبقت ال يأ

 ) )۳/ةرقبلا .4 ناار لحرف رکج ات رل ناو » :يلاعت هّلوق وهو 1817.



 “ےک ت و 00 ت

 لبقت ال نمو «هتداهش لبقت نم لكك

 .٠ 6 6و و و و و. وو OGG GGG هاه ها واه ههه GCG او هاو 4 O اه هاه

 .ئعدا نإو زوجي ال :سايقلا يفو

 ىلع امهل ناميرغ وأ «""كلذب امهل ئصوملا َدهَّش اذإ :اذه ئلعو
 اذه ىلإ ئصوأ هنأ ناّيصولا َدهش وأ «نيد ا وأ ءْنْيَد تيملا
 ا ديزل

 .هيلإ ةعفنملا دْوَعل ؛دهاشلل ةداهش اهنأ :سايقلا هجو
 ءًابلاط ناك اذإ ّيصولا بصل ةيالو يضاقلل نأ :ناسحتسالا هجو

 نأ ال «نييعتلا ةنؤم ةداهشلا هذهب يضاقلا فكيف ۰ فورعم توملاو

 .ةعرقلاك راصف «ءيش اهب تبي

 ؛امهعم ثلاث بصل يضاقلا كلمي :ًاثلاث امهعم نأ ارق اذإ ناّيصولاو
 0 فّرصتلا نع امهِزْجَعِل

 بصل ةيالو هل سيل هنأل ا ركنأ اذإ ام فالخب

 .ةبجوملا يه د نوکتف ا ةايح يف يصولا

 توملا نكي مل نإو ةداهشلا لبقُت :نيد امهيلع تيملل نْيَميرغلا يفو

 .امهقح يف امهفارتعاب توملا ُتبثيف ءامهسفلأ لع نا امهنأل ؛ًافورعم

 هدالوأ ئلع ایشو ًادیز لعج تيملا نأ ادهش لاملاب امهل ْئصوملا يأ )۱(

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .هلاومأو

 .ًافورعم :خسن يفو (۲)

 .ةينثتلاب .اركنأ :ةيادهلا تاعبط ىف ًاطخ ءاجو ٠٤١١/١١ ةيانبلا .يصولا يأ (۳)



 ۱۷ لبق ال نمو «هئداهش لبق نم

 ئعداف «ةفوكلاب هنويد ضبقب هلكو بئاغلا امهابأ نأ نانثا دهش ناو

 .امهثداهش لبقث مل : رکنآ وأ «ليكولا

 .كلذب مكحي الو حرج ىلع ةداهشلا يضاقلا عمسُي الو

 11111111 ]1 ] ز] ز رجأتسا ّيعّدملا نأ ةنيبلا لجر ماقأ ولو

 «ةفوكلاب هنويد ضبقب هلكو بئاغلا امهابأ نأ نانثا دهش نإو) :لاق

 .(امهُثداهش لبقُت مل :ركنأ وأ «ليكولا ئعداف
 تبثي امنإ :تبث ولف «بئاغلا نع ليكولا بص كلمي ال يضاقلا نأل

 .ةمهتلا ناكمل ؛ٍةَبجوم ٌريغ يهو ءامهتداهشب

 .(كلذب مكحي الو "حرج ىلع ةداهشلا يضاقلا عمسُي الو) :لاق

 الف «ةبوتلاب عفدلا هل ّنأل ؛مّكحلا تحت لخدي ال امم قسفلا نأل

 .مازلإلا ققحتي
 "صخري امنإو مارح ةعاشإلاو «ٌبجاو ٌرْثَسسلاو «رتسلا كنه هيف نألو

 ا «قوقحلا ءايحإ ةرورض

 َرارقإلا نأل ؛َنَبقُت : ”كلذب يعدملا رارقإ ىلع ٌدوهشلا دهش اذإ الإ

 .مكحلا ؛ تحت لخدي امم

 رجأتسا يعدملا نأ ةنيبلا) هيلع ئعّدملا يأ «(لجر ماقأ ولو) :لاق

 .ةنيبلا :خسُت يفو )١(

 .قسفلا ىلإ ةبسنلا نمضتي ام وهو «زكرجم حرج يأ (0

 .ةشحافلا ةعاشإ يف يأ (۳)

 :ةقسف مهنأ يأ (5)



 لقت ال نمو «هثداهش لقت نم ۸

 .لبقُت مل : دوهشلا
 2 0 5 ه صا ما ر ت

 ناک نإف .يتداهش ضعب تْمِهوأ : لاق ئتح حربي ملو دهس نمو
 . هئداهش تزاج : ًالدع

 .دّرجم حرج ىلع ةداهش "”اهنأل ؛(لبقُت مل :دوهشلا

 ئعدملا نأل «هتابثإ يف مصخ الف هيلع ًادئاز ًارمأ ناك نإو ٌراجئتسالاو
 .هنع يبنجأ كلذ يف هيلع

 ةرشعب دوهشلا ٌرجأتسا يعّدملا نأ ةنيبلا هيلع ئعدملا ماقأ ول تح

 :هدي يف ناك يذلا يلام نم ةرشعلا مهاطعأو .ةداهشلا اوُدؤيل مهارد

 .هيلع ءانب رجلا تبثي مث «كلذ يف ٌمصخ هنأل ؛ لبق

 مهيلإ هتعفدو «لاملا نم اذك ىلع دوهشلا تحلاص ينأ ىلع اهماقأ اذإ اذكو

 .لاملا كلذ درب مهّبلاطو ءاودهش دقو «لطابلا اذهب يلع اودهشُي ال نأ ىلع

 وأ .يفذق يف ٌدودحم وأ دبع دهاشلا نأ ةنيبلا ماقأ ول هنإ :انلق اذهلو

 .لبقت :يعدملا كيرش وأ ."”فؤاق وأ «رمخ براش

 «يتداهش ضعب ”تْمِحوُأ :لاق ئتح "حربي ملو دش نَمو) :لاق
 .(هثداهش تزاج :الدع ناك نإف

 وأ «هركذ يلع قي ناك ام نايسنب تأطخأ يأ :تْسِهْوُأ :هلوق ٰینعمو

 .ريكذتلاب .هنأل : خست يفو )١(

 .بذاك :خسُت يفو (۲)

 .سلجملا نم يأ (۳)

 .تّمهوأ :خسُن يف تطبضو )٤(



 ۱۹ لبق ال نمو «هئداهش لبق نَم

 .60606096 هه. د. او هو ده اه . هه. هو واه هاو هاه هه هه هه هه هه ىو هو و Gg oS oa ها هاه

 .ةلطاب تناك ةدايزب

 ناكف « يضاقلا سلجم ةباهمل ؛هلثمب ىَلتبُي دق دق دهاشلا نأ : ههوو

 لدغ هناو يف هكرادت اذإ لبقُتف ءا ردعلا

 هنأل ؛"”تْمِهْوُأ :لاقو «داع مث «سلجملا نع ماق اذإ ام فالخب

 .طايتحالا بجوف «ةنايخو سيبلتب يعدملا نم ةدايزلا مِهوُي
 مالكك راصف «ةداهشلا لصأب للا نيل خلا اذإ املا ذألو

 .فلتخا اذإ كلذك الو «رلحاو

 .بّسّنلا ضعب يف وأ «دودحلا ضعب يف طَلَغلا كو اذإ :اذه ئلعو

 5 ةداعإب سأب الف :نكي مل اذإ امأف ءةهبش 6 ناك اذإ اذهو

 نع ماق نإو كلذ ٰیرجم يرجي امو «ةداهشلا ةظفل عدي نأ لثم ءالصأ

 .ًالدع نوكي نأ دعب سلجملا

 ريغ يف هّلوق لقي هنأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 ملعأ ئلاعت هللاو «هانركذ ام ””رهاظلاو «ًالدع ناك اذإ سلجملا

E دع د FF 

 .ءاضقلا سلجم : خست يفو )١(

 .ةياورلا رهاظ يأ (۳)



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 1۷۰

 باب

 ةداهشلا ىف فالتخالا

 . لبق مل : اهتفلاخ نإو ءْتّلبَق : ئوعدلا تقفاو اذإ ةداهشلا

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئنعملاو ٍظفللا يف نّيدهاشلا قافتا ٌربتعيو

 .هدنع ةداهشلا ٍلّبقُت مل : نيفلأب ٌرَخآلاو .يفلأب امهدحأ دهس نإف

 .نيفلألا يعدي يعدملا ناك اذإ فلألا ئلع لبقُت : امهدنعو

 ةداهشلا يف فالتخالا باب

 ؛ (لّبقت ملا :اهثفلاخ نإو «أتّلبق :ئوعدلا تقفاو اذإ ةداهشلا) :لاق

 اميف تادجو دقو «ةداهشلا لوبق طري داخلا قوقح يف ئوعدلا دقت نأل

 افا اف قمنا اا

 همحر ةفينح يبأ دنع ئنعملاو ظفللا يف نيدهاشلا قافتا ربتعيو) :لاق

 .هدنع ٌةداهشلا لبق مل : :نيفلأب ٌرخآلاو ءيفلأب امهدحأ دش نإف « هللا

 .(نْيقلألا يعدي يعدملا ناك اذإ فلألا ىلع لبقُت :امهدنعو

 .ثالثلاو ةقلطلاو «ناتقلطلاو ٌةَقْلَّطلاو «ناتئاملاو ةئاملا :اذه ئئلعو

 «ةدايزلاب امهدحأ درفتو «ةقلطلا وأ «فلألا ىلع اقفتا امهنأ :امهل

 فلألاو فلألاك راصف ءامهدحأ هب درفت ام نود «هيلع اعمتجا ام تبثيف

 اسلا

 .تمدعنا وأ :خسُت يفو )١(



 ۱۷۱ ةداهشلا ىف فالتخالا باب

 ع ير

 يعدي يعدملاو «ةئامسمخو فلأب ٌرَخآلاو ءيفلأب امهدحأ دهش اذإو

 . قافتالاب فلألا ىلع ةداهشلا تلق : ٍةئامسمخو ًافلأ

 َدهَش يذلا ةداهشف : فلألا الإ | هيلع يل نكي مل : يعدملا لاق نإو

 . ةلطاب ةئامسمخلاو فلألاب

 فالتخا ئلع لدي كلذو ءًاظفل افلتخا امهنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 «نيفلألا نع هب ربعي ال فلألا نأل اذهو «ظفللاب ٌدافتسي ''”هنأل ؟ ائنعملا

 ءدحاو دهاش امهنم دحاو لك نلف لصحف «ناتنیابتم ناتلمج امه لب

 .لاملا سنج فلتخا اذإ امك راصف

 يعدملاو «ةئامسمخو و فلأب ٌرَخآلاو ءيفلأب امهدحأ دهش اذإو) :لاق

 .(قافتالاب فلألا ىلع ةداهشلا تلق :ةئامسمخو ًافلأ يعدي

 ةئامسمخلاو ّفلألا نأل ؛ىنعمو ًاظفل اهيلع نّيَدهاشلا قافتال

 ."”لوألا ررقي فطعلاو «ئرخألا ىلع امهادحإ تفطع «ناتلمج

 .نوسمخلاو ةئاملاو ةئاملاو «فصتلاو ةقلطلاو ةقلطلا :هريظنو

 وهف «فطعلا فرح امهنيب سيل هنأل ؛رشع ةسمخلاو ةرشعلا فالخب

 .نيفلألاو بفلألا ٌريظن

 يذلا ةداهشف :فلألا الإ هيلع يل نكي مل :يعدملا لاق نإو) :لاق
 .هب دوهشملا يف ف يعدملا هبذک هنأل ؛(ةلطاب : ةئامسمخلاو فلألاب دهَش

 .ىنعملا يأ )١(

 .فلألا :خسُت يفو (۲)



 ةداهشلا ىف فالتخالا باب ۱۷۲

 تلبق : ةئامّسمخ اهنم هاضق هنإ :امهدحأ لاقو «يفلأب ادهش اذإو

 .رَخآ هعم َدَهشَي نأ الإ «هاضق هنإ : هّلوق عّمسُي ملو ءيفلأب هئداهش

 AOE َرِقِي ىتح يفلأب دهشي ال نأ كلذب َمِلَع اذإ دهاشلل يغبنيو

 دب الف «ٌرهاظ بيذكتلا نأل ؛ فلألا ئوعد نع الإ تكس اذإ اذكو

 .قيفوتلا نم
 «ةئامسمخ تيفوتسا ينكلو «ةئامسمخو ًافلأ يقح لصأ ناك :لاق ولو

 .هقيفوتل ؛تلبق :اهنع هأربأ وأ

 :ةئامسمخ اهنم هاضق هنإ :امهدحأ لاقو ءيفلأب ادهش اذإو) :لاق

O؛(هاضق هنإ :هّلوق عّمسُي ملو) «هيلع امهقافتال اب  

 .(رَخآ هعم َدهشَي نأ الإ) يرق ةداهش هنأل

 ءاضقلا هاش نأل «ةئامسمخب ئضقي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 1 .ةئامسمخ الإ َنْيَد ال نأ : هتداهش نومضم

 .انلق ام :هباوجو

 رقي ىتح فلاب دهشي ال نأ ""كلذب مِلَع اذإ دهاشلل يغبنيو) :لاق

 .ةئامسمخ نع يأ )١(

 يهف :هاضق هنإ :لقي مل يذلا ةداهش امأو ءهاضق هنإ :لاق يذلا ةداهش يأ (0)
 يدعس ةخسن يف دارفإلاب :هتداهش ا اذكه صنلا ءاج دقو ءالصأ وق

 نكل «485ص يدتبملا ةيادب يف كلذكو «هتاطوطخمو يرودقلا صن وهو ءاهريغو

 ةيانبلا يف طخ كلذك عقوو «ةينثتلاب ءامهتداهش :ًاطخ ةيادهلا نم خست يف ءاج
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف كلذكو ءةيانعلاو ٠٠٠٦/٠ ريدقلا حتفو .: ١

 .اهقصن هاضق هنأ يأ (۳)



 ۱۷۲ ةداهشلا يف فالتخالا باب

 .ةئامسمخ َضَبَق هنأ يعدملا

 مهرد فلآ ضرقب لجر ىلع ادهش نالجر : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . ضرقلا ىلع ةزئاج ةداهشلاف : اهاضق دق هنأ امهدحأ َدِهَشف

 هَل هنأ نارخآ دهشو «ةكمب رخّنلا موي ًاديز لت هنأ نادهاش هش اذإو

 . نْيئداهشلا ٍلَبقَي مل : مكاحلا دنع اوعمتجاو «ةفوكلاب رحنلا موي

 .ملظلا ىلع ًانيِعُم ريصي ال يك ؛(ةئامسمخ َضَبَق هنأ يعدملا

 فلأ ضرب لجر لع ادهش نالجر :«"ريغصلا عماجلا» يفو)

 ؛(ضرقلا 55 ةزئاج ةداهشلاف :اهاضق دق هنأ امهدحأ دهشف «مهرد

 .اًنيب ام ىلع «ءاضقلاب "امهدحأ درفتو « هيلع امهقافتال
 وهو لبث ال هنأ هللا مهمحر انباحصأ نع هللا همحر يواحطلا َرَكَذو

 .ءاضقلا هاش بذكأ يعدملا نأل ؛ هللا همحر رفز لوق

 ال هلثمو “ضرقلا وهو «لوألا هب دوهشملا ريغ يف ًباذكإ اذه :انلق

 .لوبقلا عنمّي

 نارخآ دهشو «ةكمب رحّنلا موي ًاديز لق هنأ نادهاش هش اذإو) :لاق

 ؛(نيداهشلا ٍلّبقَي مل :مكاحلا دنع اوعمتجاو «ةفوكلاب رحنلا موي هلت هنأ

 .ىرخألا نم وأب امهادحإ تسيلو «نيقيب ةبذاك امهادحإ نأل

 .195"ص (۱)

 .امهدحأ درفتو :اذكه خست يف ةلمجلا هذه تطبضو (۲)



 ةداهشلا يف فالتخالا باب ۱۷٤

 . لبق مل : ئرخألا ترضح مث ءاهب يضقو ءامهادحإ ْتَقَبَس نإف
 .عِطُق : اهنول يف افلتخاو «ةرقب َقّرَس هنأ لجر ئلع ادهش اذإو

 يبأ دنع اذهو « عطقي مل : روك : رخآلا لاقو «ةرقب : امهدحأ لاق نإو

 .ًاعيمج نّيهجولا يف عّطقُي ال :الاقو هللا همحر ةفينح

 مل و ع مث ءاهب "”يضقو ءامهادحإ تقيس نإف)

 .ةيناثلاب ضقت الف ءاهب ءاضقلا لاصتاب تحّجرت ئلوألا نأل ؛("”لبقُ

 ا «ةرقب قرَس هنأ لجر ئلع ادهش اذإو) :لاق

 يبأ دنع اذهو « عّطقُي مل :ةارك حالا لاو ب امه دخ لاق فاو

 .(ًاعيمج نيهجولا يف عّطقُي ال :الاقو « هللا همحر ةفينح

 .ضايبلاو داوسلا يف ال «ةرمحلاو داوسلاك «ناهباشتي نيول يف فالتخالا :ليقو

 .حيحصلا وهو «ناولألا عيمج يف فالتخالا :ليقو

 لک ىلع ٌمِتَي ملف ءءاضيبلا يف اهُريغ :ءادوسلا يف ةقرسلا نأ :امهل

 مهأ دحلا َرمأ نأل ؛ئلوأ لب «بصخغلاك راصو «ةداهشلا باصن ِلعف

 .ةثونألاو ةروكذلاك راصو

 نانوللاو «ديعب نم يلايللا يف لّمحتلا نأل ؛نركمم قيفوتلا نأ :هلو

 .مولعملاب .ئضقو :خسُن يف تطبضو )١(

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ئىلوألا طاقسإ قح يف يأ (۲)
 0 ع 2

 .ريدقتلا بسحب لك :تلق .اروث :رخآلا لاقو اي

 اهل ۳۸ ةخسن يف تبثم ثم :حيحصلا وهو : هلوق )٤(



 Vo ةداهشلا ىف فالتخالا باب

 رتشا هنأ َرَخآ دهشو .يفلأب نالف ديع ىرخلا هنأ لجرل هش نمو

 . ةباتكلا كلذكو «ةلطاب ٌةداهشلاف : ةئامسمخو فلأب

 «هريصبي اذهو «بناج نم داوسلا نوكيف ءردحاو يف ناعمتجي وأ «ناهباشتي

 / .هدهاشي "'”رخآلاو «َرَخآ بناج نم ضايبلاو

 ةروكذلاو «هنم برق ىلع راهنلاب هيف لّمحتلا نأل ؛بصغلا فالخب

 .ةدحعاو يف ناعمتجت ال ةثونألاو

 .هبتشپ الف مت قلا كلذ اله فوق ولا اذكو

 هنأ رخآ دهّشو ,وفلأب رالف دبع رت رتشا هنأ لجرل هش نّمو) :لاق

 «ببسلا تابثإ دوصقملا نأل ؛(ةلطاب ةداهشلاف : :ةئامسمخو فلاب "'هارتشا

 ملو «هب دوهشملا فلتخاف «نمثلا فالتخاب فلتخي كلذو «دقعلا وهو

 .امهنم راحاو لك ىلع ددعلا م
 .هيدهاش دحأ بذكي يعدملا نألو

 .عئابلا وه يعدملا ناك اذإ اذكو

 .اّب اَمِل ؛امهّرثكأ وأ «نْيلاملا لقأ يعدملا يعدي نأ نيب قرف الو
 وه ىعدملا ناك نإ :دقعلا وه دوصقملا نأل ؛(ةباتكلا كلذكو) :لاق

 ٠ .رهاظف :دبعلا

 ءءادألا لبق تبثي ال قتعلا نأل ؛ئلوملا وه يعدملا ناك نإ اذكو

 تابثإ دوصقملا ناكف

 .اذهو :خسُت يفو (۱)

 .ئرتشا :خسُن يفو (۲)



 ةداهشلا يف فالتخالا باب 1۷٦

 .دمعلا مد نع حلصلاو ‹علخلاو

 ك

 يف لطاب اذه :الاقو ءاناسحتسا ؛يفلأب زوجي هنإف : حاكنلا امأف

 .لام ىلع قاتعإلاو «(علخلا) اذك (و) :لاق

 وأ دبعلا "وأ ءةأرملا وه يعدملا ناك نإ (دمعلا مد نع حلصلاو)

 :هيلإ سام ةحاحلاو تقلا تاثإ دوصقملا نأل 4 لتاقلا

 اميف نّيَدلا ئوعد ةلزنمب وهف :رخآلا بناجلا نم ئوعدلا تناك نإو

 بحاص فارتعاب قالطلاو قتعلاو وفعلا تبث هنأل ؛هوجولا نم انركذ

 1 .نيدلا يف ئوعدلا يقبف «قحلا

 هل ظح ال هنأل E :نهارلا وه يعدملا ناك نإ :نهرلا يفو
 و س

 .ىوعدلا نع ةداهشلا تيرعف «نهرلا يف

 .نّيَدلا ىوعد ةلزنمب وهف :نهترملا "ناك نإو
 ناك نإو «عيبلا ٌريظن وهف :ةدملا لوأ يف كلذ ناك نإ :ةراجإلا يفو

 .نْيَدلا ىوعد وهف :'”رجآلا وه يعدملاو «ةدملا يضم دعب

 يف لطاب اذه :الاقو ءًاناسحتسا ؛يفلأب زوجي هنإف :حاكنلا امأف) :لاق
 .اضيأ حاكنلا

 .لتاقلاو «دبعلاو :خسُت يفو )١(

 .ءايلاب .لبقي :خسُت يفو (۲)

 .نهترملا يعدملا ناك نإ يأ ()

 .ءارلا مضب .رجآلا :خسُت يفو )٤(



 ۱۷V ةداهشلا ىف فالتخالا باب

 . هللا امهمحر ةفينح يبأ لوق عم فسوي يبأ لوق «يلامألا» يف َرِكْذو

 .(هللا امهمحر ةفينح يبأ لوق عم فسوي يبأ لوق «"يلامألا» يف َرِكذو

 «ببسلا نيبناجلا نم دوصقملا نأل ؛دقعلا ىف فالتخا اذه نأ :امهل

 ٠ .عيبلا هبشأف

 نجلا ف لضألاو بات حاكنلا يف لاملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 عقو اذإ مث «تيليف « لصألا وه اميف فالتخا الو «كليلاو «جاودزالاو

 .هيلع امهقافتال ؛لقألاب ئضقُي : عَبَتلا يف فالتخالا

 .حيحصلا يف ءامهرثكأ وأ «نْيَلاملا لقأ ئوعد يوتسيو

 .ةيعدملا يه ةأرملا تناك اذإ اميف فالتخالا :ليق مث

 نأل «لّبقث ال هنأ ىلع ٌعامجإ :جوزلا وه يعدملا ناك اذإ اميفو
 رسل لإ ي وو لالا رك دق ا

 اتركذ ام ةجولاو «حصأ اذهو ءنْيَّلصفلا يف “فالتخالا :ليقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو

9F 8د6 د  

 فسوي يبأل يلامأ كانهو ءاهيلمُم نيعي ملو «يلامألا باتك :فنصملا قلطأ )١(

 .امهريغلو هللا امهمحر دمحملو

 .جوزلا يأ .لادلا مضب .هدوصقم :خسُن يفو )١(

 .مضلاب :لقعلا :خسُت يفو «لّطَبف (۳)

 .فالخلا :خسُت يفو (4)



 ثرإلا ىلع ةداهشلا يف لصف ۱۷۸

 لصف

 ثرإلا ىلع ةداهشلا يف

 يه يذلا اهَعَدوأ وأ ءاهراعأ «ةيبأل تناك اهنأ راد ىلع ,ةنيب ماقأ نم نمو

 .هل ًاثاريم اهكرتو «تام هنأ ةنيبلا فلكي الو ءاهذخأي هنإف :ه دي ىف
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 ثرإلا ئلع ةداهشلا يف لصف

 اهعدوأ وأ ءاهراعأ «هيبأل تناك اهنأ راد نلعب ةنب ماقأ نمو) :لاق

 اتم اهكرتو تاما ا فو :اهدخأي ةنافا هوكي يف يه يذلا

 .(هل

 دهشي ئتح ثراولل هب ئضقُي ال :ثّروملا كلم بَل ئتم هنأ :هّلصأو
 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع هل ًاثاريم اهكرّتو تام هنأ ُدوهشلا

 .هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ

 كلملاب ةداهشلا تراصف شّروملا كلم ثراولا كلي نإ :لوقي وه
 .ثراولل هب ةداهش ثّروملل

 هيلع بجي ئتح «نّْيعلا قح يف ددجتم ثراولا كلم نإ :كالوفي اهو

 ىلع ةقدص ناك ام ّينغلا ثراولل ل «ةثورؤملا ةيراجلا يف ءاربتسالا

 كلم مايق ئلع ةداهشلاب ئفتكي هنأ الإ «لقنلا نم دب الف «ريقفلا ثّروملا

 .ةرورض لاقتنالا توبثل ؛توملا تقو ثٌروملا

 .یلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع «هدی مايق ئلع اذكو



 ۱۷۹ ثرإلا ئلع ةداهشلا يف لصف

 تزاج :هډي يف يهو تام ءنالف دي يف تناك اهنأ اودهَش نإو

 .ةداهشلا

 مل : رهشأ ذنم يعدملا ولي يف تناك اهنأ دهشن : يح لجرل اولاق نإو

 ريعتسملا دي نأل ؛«باتكلا» ةلأسم يف ديلا ىلع ةداهشلا تّدجُو دقو

 .لقنلاو رجلا نع كلذ ئنغأف «هددي ماقم ةمئاق رجأتسملاو عدوملاو

 تزاج :هرلي يف يهو تام «ننالف ري يف تناك اهنأ اودهَش نإو) :لاق

 «نامضلا ةطساوب كلم دي بلقنت توملا دنع يديألا نأل ؛(ةداهشلا

 هكلم مايق ىلع ٍةداهشلا ةلزنمب راصف «ليهجتلاب ةنومضم ٌريصت ةنامألاو
 .توملا تقو

 ڏنم يعدملا راي يف تناك اهنأ دهشن :يح لجرل اولاق نإو) :لاق

 .(لبقُت مل :رهشأ

 .كلملاك «ةدوصقم ديلا نأل ؛ لبق اهنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 اودهش اذإ امك راصو ءاذه اذكف هَلَبعُت :هكلم تناك اهنأ اودهش ولو

 .يعدملا نم ذخألاب

 ديلا نأ 4 0ره تفاق داها الرف وهو ةكهاظلا جر

 ی رق
 .فلتخم ريغ «مولعم هنأل ؛كلملا فالخب ءلوهجملا

 .درلا بوجو وهو «ًمولعم همكحو «مولعم هنأل ؛ذخألا فالخبو



 ثرإلا ىلع ةداهشلا يف لصف ۱۸۰

 . يعدملا ىلإ تعقد : هيلع ئعدملا كلذب ًرقأ نإو

 .هيلإ تعقد : يعدملا دي يف تناك اهنأ َرَقَأ هنأ نادهاش َدهَّش نإو

 ٌربخلا سيل»و «هب ٌدوهشم يعدملا ديو «ٌنّياعم ديلا يذ دي نألو

 .2"(ةياعملاك

 ةلاهجلا نأل ؛(يعدملا لإ ْتَحِفُذ :هيلع ئعدملا كلذب َرقأ نإو) :لاق

 .رارقإلا ةحص نمت ال هب ٌرَقملا يف

 تَعِفُذ :يعدملا لي يف تناك اهنأ َرَقَأ هنأ نادهاش َدهَش نإو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «مولعم وهو ارقإلا انه اه هب دوهشملا نأل ؛ (هيلإ

 د ¢ دع د د6

 نيعضوملا الك يف فلؤملا صني ملو «يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يف مدقت )١(

 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لوق نم هنأ ىلع

 يف ًاضيأ وهو 2771 ناسحإلا) نابح نبا هححص ءٌعوفرم ثيدح وهو :تلق
 «(56) يناربطلل طسوألاو ٠١۱/۲ )٠٠١(. كردتسملاو )۱۸٤١(« دمحأ دنسم

 وأ «لاق امك وهو «هنئمحل فلؤملا زمر :07/© ريدقلا ضيف يف يوانملا لاق ءاهريغو
 ها .قرط هلو «ئلعأ

 ء۲/٠١۷٠ ةياردلا يف كلذكو ٠٠/٤ ةيارلا بصن يف هجيرخت يعليزلا تاف دقو

 .۳۸۷/ ٠ ريدقلا حتف يف مامهلا نباو 2701/١١ ةيانبلا يف ينيعلا كلذكو
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 باب

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 . ةهّبشلاب طقسي ال قَح لك يف ةزئاج ةداهشلا ىلع ةداهشلا
 . صاصقلاو دودحلاك «تاهبشلاب ءىردني اميف لقت الف

 0 o و

 .نيدهاش ةداهش ئلع نيدهاش ةداهش ٌروجتو

 باب

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 .(ةهّبشلاب طقسي ال ىح لك يف ةزئاج ٍةداهشلا ىلع ةداهشلا) :لاق

 نع رجعي دق لصألا ٌدِهاش ْذِإ ءاهيلإ ةجاحلا ٍةَدشل ؛ناسحتسا اذهو
 ئلإ ئدأ :هتداهش ىلع ةداهشلا زج مل ولف «ضراوعلا ضعبل ٍةداهشلا ءادأ
 .قوقحلا ا

 نم ةهبش اهيف نأ الإ «"”تّرثك نإو ةداهشلا ىلع ةداهشلا انّرج اذهلو
 نكمأ دقو «بذكلا لامتحا ةدايز اهيف نإ ثيح نم وأ «ةيلدبلا ثيح
 ١ .دوهشلا سنجب هنع زارتحالا

 .صاصقلاو دودحلاك «تاهبشلاب ةئردني انش لق الف) :لاق

 o go و

 .(نيدهاش ةداهش ئلع نّيدهاش ةداهش ٌروجتو

 .قوقحلا عييضتو كالهإ يأ )١(

 .طئاسولاب نيرشعلاو ةرشعلا ىلإ تدّدعتو تدعب نإو يأ (1)



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا 1۸۲

 . دحاو ةداهش ىلع ٍدحاو ةداهش لبق الو

 2 ت و

 E دهشا : عرفلا دِهاشل لصألا دِهاش لوقي نأ : داهشإلا ةفصو

 لصأ لك ىلع «"”عبرألا الإ زوجي ال :هللا همحر '''يعفاشلا لاقو

 .نيتأرملاك اراصف «رلحاو ٍدهاش ماقم نامئاق نيدهاش لك نأل ؛ "نانثا

 ةداهش الإ لجر ةداهش ىلع زوجي ال» :هنع هللا يضر يلع لوق :انلو
 ا

 ادهش مث «قحب ادهش امهف «قوقحلا نم لصألا ةداهش لقت نألو

 .لبش رع حب
 .“ايور اًمِل ؛(راحاو ةداهش ىلع راحاو ةداهش لبق الو) :لاق

 .هللا هر ا راع وت

 .ةداهشلا باصن نم دب الف «قوقحلا نم قح هنألو

 دهشإ :عرفلا دهاشل لصألا هاش لوقي نأ :داهشإلا ةفصو) :لاق

 )١( مألا ۷/٠۳١.

 .دوهش ةعبرأ يأ (۲)

 .عبرألا نم نادهاش يأ (*)

 كردتساو «هدجأ مل : 177/7 ةياردلا يفو بيرغ :۸۷/ ٤ ةيارلا بصن يف لاق (5)

 .هظفلب ًاغالب لصألا يف دمحم هاور :تلق :هلوقب 4٠ ١ص يعملألا ةينم يف امهيلع

 .هنع هللا يضر يلع لوق نم يأ (5)

 نيقلتلا .نينثا نم لقأ ةداهشلا يف لبقُي ال هنأ ةيكلاملا بنك تّصن نكل (0
 .407/17 يفاكلا ء177”ص



 1۸۳ ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 ىلع يندّهشأو ءاذكب يدنع ّرقأ ِنالف نب نالف نأ دهشأ ينأ يتداهش ئلع

 .زاج : هسفن ىلع يندهشأ : لقي مل نإو

 هتداهش ئلع يندهشأ ًانالف نأ ٌدهشأ : ءادألا دنع عرفلا دِهاش لوقيو
 .كلذب يتداهش ئلع دّهشا : يل لاقو ءاذكب هدنع ٌرقأ ًانالف نأ

 ىلع يندهشأو ءاذكب يدنع رق نالف نب نالف نأ دهشأ ينأ يتداهش لع
 .رم ام ىلع «ليكوتلاو ليمحتلا نم دب الف «هنع بئانلاك عرفلا نأل ؛(هسفن

 سلجم لإ هّلقنيل ؛ىضاقلا دنع "دهشي امك هدنع َدهشَي نأ دب الو

 .ءاضقلا

a 5 5تب. رب 5 530  

 .دهشإ :هل لقي مل نإو ةداهشلا هل لح :هريغ

 ىلع يندهشأ ًانالف نأ دهشأ :ءادألا دنع عرفلا ٌدِهاش لوقيو) :لاق

 ؛(كلذب ىتداهش ىلع دّهشإ :ىل لاقو ءاذكب هدنع ّرقأ ًانالف نأ هتداهش

 .ليمحتلا ركذو «لصألا ةداهش هركذو «هتداهش نم دب ال هنأل

 ."”(اهطاسوأ رومألا ٌريخ»و «هنم رِصقأو ءاذه نم لوطأ ظفل “يلو

 .لصألا دهاش يأ )١(

 .ةداهشلا ىلع ةداهشلا يأ (۲)

 فيعض لنسب ًاعوفرم يور دقو «ثيدح وه اذه نأ ْئلع ينانيغرملا صني مل (۳)
 ةباحصلا يف ميعن وبأو ءًالسرم (0814) هل ناميإلا بعشو ۲۷۳/۳ يقهيبلا ننس يف
 = وبأ هاورو ء(١١٠) لوصألا عماج رظني ءًاعوفرم سابع نبا نع يمليدلاو «(۷۲۹7



 ةداهشلا ئلع ةداهشلا 1۸4

 هتداهش ئلع عماسلا ٍدّهشَي مل : هسفن ىلع نالف يندّهشأ : لاق نمو

 . يتداهش ئلع دهشٳ : هل لوقي ئتح
 اوبيغي وأ ‹لصألا دوه تومي نأ الإ عرفلا دوهش ةداهش لبق الو

 روضح هعم نوعيطتسي ال ًاضرم اوضَرْمَي وأ «ًادعاصف ءمايأ ةثالث ةريسم

 . مكاحلا سلجم

 ىلع "”عماسلا دهشي مل :هسفن ىلع نالف يندهشأ :لاق نمو) :لاق

 .ليمحتلا نم دب ال هنأل ؛ (يتداهش ْئلع دهشا :هل لوقي تح هتداهش

 عورفلا ةداهشب هدنع ءاضقلا نأل ؛هللا همحر دمحم دنع ٌرهاظ اذهو

 .عوجرلا دنع نامضلا يف اوكرتشا تح ءًاعيمج لوصألاو
 ءةجح ريصتل ؛لوصألا ةداهش لقت نم ب ال هنأل ؛امهدنع اذكو

 .ةجح وه ام ليمحت رهظيف

 وأ «لصألا ٌدوهش تومي نأ الإ عرفلا دوهش ةداهش لبق الو) :لاق

 هعم نوعيطتسي ال ًاضرم اوضَرْمَي وأ ءًادعاصف «مايأ ةثالث ةريسم اوبيغَي

 زجع دنع سمت امنإو «ةجاحلل اهّراوج نأل ؛(مكاحلا سلجم روضح

 .زجعلا ققحتي ءايشألا هذهبو «لصألا

 ةديعب رفسلا ةدمو «ةفاسملا دعب :ًرجعملا نأل ؛َرفسلا انربتعا امنإو

 يبأ نبا يف هللا دبع نب فّرطم مالك نمو «هبنم نب بهو نع ديج دنسب ًافوقوم ئلعي
 .5594/1 ءافخلا فشك رظني «(511/5) ىقهيبلل ناميإلا بعشو «(۳۵۱۲۸) ةبيش

 .هتداهش ىلع دهشي نأ عماسلل عسي مل :خسُت يفو (۱)



 1A0 ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 .زاج : عرفلا دوهش ٍلصألا دوهش َلَدَع نإف

 .مهلاح يف يضاقلا رظنو «زاج : مهليدعت نع اوتكس نإو

 .مكحلا اذه ليبس اذكف «"ماكحألا خف لع EE ي

 ةداهشلا ءادأل ادغ ول ناكم يف ناك نإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .سانلا قوقحل ءايحإ ؛داهشإلا حص :هلهأ يف تيبي نأ عيطتسي ال

 لو أ هيقفلا ذخأ هبو «قفرأ يناثلاو «نسحأ لوألا ا

 لهأ نم مهنأل ؛(زاج :عرفلا دوهش لصألا دوهش َلَدَع نإف) :لاق

 .ةيكزتلا

 .انلق امل ؛حص :َرخآلا امهدحأ لّدَعف «نادهاش َدِهَّش اذإ اذكو

 مهب ال لذدعلا نكل «هتداهشب ءاضقلا ثيح نم ةعفنم هيف نأ رمألا ةياغ

 هسفن ّقَح يف الوبقم هلوق ناو فيك «هسفن ٍةداهش يف هني ال امك «هلثب

 .ةمهت الف « هبحاص ةداهش تدر و ناو

 «(مهلاح يف يضاقلا ظا «زاج :مهليدعت نع اوتکس نإو) :لاق

 .هللا همحر فسوي ىبأ دنع اذهو

 .ناضمر موص يف رطفلاو «ةالصلا رصق وحن )١(

 )١( ةيانبلا .هللا مهمحر خياشملا يأ 54/1١١ 4.

 تافلؤم هل «ه۳۷۳ ةنس يفوت ءدمحم نب رصن يدنقرمسلا ثيللا وبأ ()

 .۲۷/۸ مالعألا ء"١٠١ ص مجارتلا جات «هقفلا ةنازخ اهنم «ةديدع

 .ةيلصو انه :نإ :ظفل (4)



 ةداهشلا ئلع ةداهشلا ۱۸٦

 . عرفلا دوهش ةداهش لبق مل : ةداهشلا لصألا دوهش ركنأ نإو

 ىفلأب ةينالفلا نالف تدب ةنالف ىلع نّيَلجر ةداهش ىلع نالجر دهش اذإو
 يهأ يردن ال :الاقو ءةأرماب ءاجف ءاهنافرعي امهنأ اناربخأ :الاقو ءمهرد

 .ةنالف اهنأ نادهشي نْيَدهاش تاه : يعدملل لاقي هنإف : ؟ال مأ «هذه

 مل اذإف «ةلادعلاب الإ ةداهش ال هنأل ؛لّبقُت ال :هللا همحر دمحم لاقو
 ."'لبقي الف «ةداهشلا اولقني مل :اهوفرعي

 ؛ ليدعتلا نود ءّلقنلا مهيلع دوخأملا نأ :هللا همحر فسوي ىباآلو

 اذإ امك «ةلادعلا يضاقلا ْفّرعتي :اوَلَقَت اذإو «مهيلع ئفخي دق هنأل

 .اودهشو مهسفنأب اورضح

 ؛(عرفلا دوهش ةداهش لبقُت مل :ةداهشلا لصألا ٌُدوهش ركنأ نإو) :لاق

 .طرش وهو «نّيربخلا نيب ضراعتلل ؛تبثي تبثي مل ليمحتلا نأل

 نالف تنب ةنالف ىلع نّيلجر ٍةداهش ىلع نالجر دهش اذإو) :لاق
 ءقأرماب "”ءاجف ءاهنافرعي امهنأ اناربخأ :الاقو ءمهرد .فلأب ةينالفلا

 نيدهاش و تاه :يعدملل لاقي هنإف :؟ال مأ ءهذه يهأ يردن ال : “الاقو

 :كققحتا ف ة ةبسنلاب ةقرعملا ىلع ةداهشلا نأل ؛(ةنالف اهنأ نادهشي

 .ةيادهلا ئلع يدعس ةيشاح .هولقن ام يأ )١(

 .مهريغ نم يآ (۲)

 «يعدملا ءاجف :خسُت يفو «يعدملا ءاج :دارملاو «لعفلا ديحوتب :ءاجف (۳)

 ٤٤۹/١١. ةيانبلا رظني .ةأرماب ناعرفلا ءاجف :دارملا نوكيو «ةينثتلاب :اءاج :خسُن يفو

 .نايعرفلا نادهاشلا يأ (5)



 1A۷ ةداهشلا ئلع ةداهشلا

 . ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك كلذكو
 ئتح رجب مل : ةيميمتلا نالف تنب ةنالف : نّيَبابلا نيذه يف اولاق ولو ل ٠ 4 0 اناس 0 ٠ ٠

 .اهِذِخَف ىلإ اهوبسنُي

 اهفيرعت نم دب الف ءاهريغ اهلعلو «ةرضاحلا ىلع قحلا يعدي يعدملاو

 ءاهدوُدَح ركذب «"ةدودحم عيبب ةداهشلا اولّمحت اذإ :اذه ٌريظنو

 يف اهب دودحملا نأ ئلع نادهشي نّيَرَخآ نم دب ال :يرتشملا ىلع اودهشو

 .هيلع اعّدملا دي

 ام ُدودح ةداهشلا يف ةروكذملا دودحلا نأ هيلع ئعّدملا ركنأ اذإ اذكو

 .هلي ىف

 ةداهشلا نعم ىف هنأل ؛(ىضاقلا لإ ىضاقلا باتك كلذكو) :لاق

 .لقنلاب درفَتَي :هتيالو روفؤو «هِتنايد لامكل ىضاقلا نأ الإ «ةداهشلا ىلع
o 5 5 57 و و  

 رجي مل :ةيميمتلا "”نالف تنب ةنالف :نّيبابلا نيذه يف اولاق ولو) :لاق

 .ةصاخلا ةليبقلا ىهو «(اهْذِخَف ىلإ اهوبسني تح

 ةماعلا ةا لضحتب الو: ءاذه ىف هم دب ل فيزعتلا نال اذهو
 و ۶ E 7 5 هل

 ىلإ ةبسنلاب لصحيو «نوؤصحي ال موق مهنأل ؛ميمت ينب ىلإ ةماع يهو

 .ةصاخ اهنأل ؛ذخفلا

 .دودحم :خسُت يفو «الثم ةنيعم ٍدودحب ةدودحم راد عيبب يأ (1)

 و و
 .اذكه .ةيميمتلا ةنالف :خسُن يفو (؟)



 ةداهشلا ىلع ةداهشلا 1۸۸

 .٠ ٠و و واو و و و ده GSS OSO و هه واو. واه هو هه هو وه هاه هه هاه هاه اه هه

 .ةصاخ :ةيدنجزوألاو «ةماع ٌةبسن :ةيناغرفلا :ليقو

 .ةماع :ةيراخبلاو «ةيدنقرمسلا :ليقو

 ئلإو «ةريبكلا ٍةَّلَحَملا ئلإو «ةصاخ :ةريغصلا ٍةكسلا ىلإ ةبسنلا :ليقو
 E :رصملا

 امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع جلا کذب م ناك نإو فيرعتلا مث

 :ْذِخَفلا ركذف «تاياورلا رهاظ ىلع «هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ هلل

 هللاو «ندألا جلا ةلزنم لّرُتَف «ىلعألا ّدجلا مسا هنأل ؛دجلا ماقم موقي

 .ملعأ ئلاعت

 د د6 د د ¢



 ۱۸۹ لصف

 لصف
 م واو 2 و 5 7 هم 5
 الو .قوسلا ىف هرهشأ : روزلا دهاش : هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 : : وارو
 .هرزع

o ١ 71 ۴ب  
 . ةسبحتو «ادیدش ابرض هعجون : هللا امهمحر دلمحمو فسوي وبأ لاقو

 لصف

 روزلا ةداهش يف ا ةداعش ف

 0 1 0 ب ا 3 35

 الو «قوسلا ا :روزلا هاش : هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 1 ا
 .هررع

 يب مج وا را و . أ لاق
 «(هسبحنو ¢ اديدش ابرض هعجون : هللا امهمحر دمحمو فسوي وب لاقو

 0 و 5

 .هّللا همحر "”ىعفاشلا لوق وهو

 ص 2 ام رض ا 5 58 35 5 ص و 1

 نيعبرأ روزلا دهاش برض هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور ام :امهل
 )( 2 اط

 .٠ ههجو محسو ءاطوس

 .ئرخأ نود «خسُن يف تبثم :ًاديدش :ظفل (۱)

 ٠٤٤/١١. نيبلاطلا ةضور (۲)

 ننس )٠١۳۹۲(« قازرلا دبع فنصم «(7587517) ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)

 )۲١٤۹۳(. ىقهيبلا

 ل 9 3 ١
 .داوسلا يهو «ةمخسلا :نم «هدوس يأ :ههجو مځس : ىلعمو



 ٠ هو هو واو و هو هوو واو دو اواو هاه هو هاهو و هه واه هه هاه هو هه هاه ولو «SOQ هه هه

 0 00 ها 5 ع
 يب ر ا «دانعلا لإ اهر ضا لعب ةدك هذه نآأل
 ر - بلو 8 07 ررص ى هو 00 و

7 4 

 .رزعيف

 ريا , رضي الو هش ناك هللا هيخو اخير نأ: : "هلو

 .هب ' ةتکیف ف «ريهشتل ةتلاب لصحي راجزنالا نألو

 جوف «عوجرلا نع ًاعنام قي هنكلو ءرْجّرلا يف ةغلابم ناك نإو ُبرضلاو
 .هجولا اذه ىلإ ارظن ؛فيفختلا

 غيلبتلا “ةلالدب ؛ةسايسلا ىلع لومحم هنع هللا يضر ّرمع ثيدحو
 .ميخستلاو «نيعبرألا ىلإ

 يفو لح ةريبكلا هذه يف سيل يأ .ه١١۷ ةخسن يف امك :اهيف :اذكه )١(
 .لح :لعفلا اذه يف سيل :وأ «روزلا دهاش يف سيل :يأ :ريكذتلاب :هيف :خسنلا بلاغ

 .هللا همحر حيرش لعفب هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل لدتسي يأ (1)

 ءاضق يلو «نيعباتلا نم ريهشلا يضاقلا «يدنكلا ثراحلا نبا وه :اذه حيرشو

 .ه۷۸ ةنس ئفوتملا «مهنع هللا يضر ةيواعمو يلعو نامثعو رمع دهع يف ةفوكلا

 ديلقت يف ةفينح ىبأ نع رداونلا ىف َرَكَذ هنأ :ىعباتلا لعفب لالدتسالا هجوو

 هجوف هدفا انأ :لاق :ئوتفلا ف مهنع هللا 82 ةباحصلا محَز يذلا يعباتلا

 .رهاظ :ةياورلا هذه يف هلالدتسا

 نأ نايبل هركذ امنإو هب ًاجتحم حيرش لعف ركذي مل :اولاق :ةياورلا رهاظ اىلعو
 رمع نمز يف ًايضاق ناك هنإف «حيرش لعف مهنع هللا يضر ةباحصلا زيوجتب هجاجتحا

 507/1١. ةيانبلا .عامجإلا لحم لَحف «مهنع هللا يضر يلعو نامثعو

 )۲١١٤٥(. ةبيش يبأ نبا فنصم «004/7 نسحلا نب دمحمل راثآلا (۳)

 .ليلدب :خسُت يفو (5)



 ۱۹۱ رورلا ةداهش يف

 : روزب ادهش امهنأ يضاقلا دنع ارق دا نادهاش : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .نارّرعي : الاقو ءابرضي مل

 ل ا ع :ريهشتلا ريسفت ريسفت مث

 ام عمجأ رصعلا دعب يقوس ريغ ناك نإ هموق ىلإ وأ ءًيقوس ناك نإ هقوس
 هاش اذه اندجو انإ :لوقيو «مالسلا مكئرقُي ًاحيرش نإ :لوقيو ءاوناك

 ٠ سانلا هورّذَحو «هوردحاف «روژ

 ًاضيأ "”امهدنع رھشپ هنأ هللا همحر يخ رتملا ا يفتت کوو

 .امهدنع يضاقلا هاري ام ردق ىلع سبحلاو ٌريزعتلاو

 .دودحلا يف اهانركذ : ريزعتلا ةيفيكو

 ادهش امهنأ يضاقلا دنع ارقا نادهاش :«"ريغصلا عماجلا» يفو)

 .(نارزعی :الاقو ءابرضي مل :روزب

 ىلع ٌرقملا وه :مكحلا نم انركذ ام َّقَح يف روزلا هاش نأ :”هتدئافو
 .كلذب هسفن

 تانيبلاو «ةداهشلا يقل هنأل ؛ةنيبلاب كلذ تابثإ ىلإ قيرط ال اّمأف

 .ملعأ ئلاعت هللاو «تابثإالل

 اان ا ¢ ¢

 مقرب 2001/؟) راثآلا باتك يف دمحم هاور ۸۸/٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 )۲۳۰٤٥۵(. ةبيش يبأ نبا فنصم يف ظفللا اذه نم بيرقو «(يشتارك ط « 15

 .نيبحاصلا دنع يأ (۲)

 .1917ص (۳)

 407/1١١. ةيانبلا رظنيو .امهنأ اًرقأ نادهاش :هلوق ةدئاف يأ (5)



 باتك 1۹۲

 باتک

 تاداهشلا نع عوجرلا

 .ْتَطَقَس : اهب مكحلا َلْبَق مهتداهش نع ٌدوهشلا َحَجَر اذإ

 ام نامض مهيلعو «مكحلا خّسفُي مل :اوعَجَر مث ؛مهتداهشب مح ناف
 . مهتداهشب هوفلتأ

 باتك

 تاداهشلا نع عوجرلا

 نأل ؛(تّطَقَس :اهب مكحلا َلْبَق مهتداهش نع ٌدوهشلا ّعَجَر اذإ) :لاق
 .ضقانتم مالكب يضقي ال يضاقلاو ءءاضقلاب تبثي امنإ حلا

 الو «يعدملا ىلع ال ءًائيش اوفلتأ ام مهنأل ؛"”ههيلع نامض الو

 .هيلع دوهشملا ىلع

 رخآ نال ؛(مكحلا خسفي مل :اوعجر مث « مهتداهشب مكح نإف) :لاق

 .ضقانتملاب مكحلا ضقنُي الف ءهّلوأ ضقاني مهيالك

 لاصتاب لوألا َحَّجرت دقو «لوألا لثم قدصلا ىلع ةلالدلا يف هنألو

 .هب ءاضقلا

 ببسب مهسفنأ ىلع مهرارقإل ؛(مهتداهشب هوفلتأ ام نامض مهيلعو)

 .امهيلع :خسُت يفو (۱)



 1۹۳ تاداهشلا نع عوجرلا

 . مكاحلا ةرضحب الإ عوجرلا حصي الو

 لاملا انهض :اعجر مث .هب مكاحلا مكَحف «لامب نادهاش َدهَش اذإو

 . هيلع دوهشملل

 هللا ءاش نإ دعب نم هررقتسو «رارقإلا ةحص عنمي ال ضقانتلاو «نامضلا

 ا

 خسف هنأل ؛(مكاحلا ةرضحب الإ | عوجرلا حصي الو ل

 يأ «يضاقلا سلجم وهو «سلجملا نم ةداهشلا هب صحت امب ٌصتخَيِف
 .ناك ضاق

 رسلاب سلاف «ةيانجلا بسح ىلع ةبوتلاو «ةبوت عوجرلا نألو
 .نالعإلاب نالعإلاو

 دوهشملا ئعّدا ولف «"”يضاقلا سلجم ريغ يف ٌعوجرلا حصي مل اذإو
 .نافّلحُي ال :امهيمي 0 ءامهعوجر هيلع

 ماقأ ول ئتح ”الطاب ًاعوجر عدا هنأل ؛امهيلع هّننیب لبقُي ال اذكو
 ببسلا نأل ؛ لبق :لاملا "هتمضو ءاذك ىضاق دنع عجر هنأ ةنيبلا نضام

 اًنمض دي مث «هب مكاحلا مكحف «لامب نادهاش دهش اذإو) :لاق

 «نامضلا ببس :يدعتلا هجو ئلع ٌبيبستلا نأل ؛(هيلع دوهشملل لاملا

 .ءاضقلا سلجم :خسُن يفو )١(

 .يضاقلا سلجم ريغ يف هعوجر وهو ()

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .يعدملا وأ يضاقلا يأ ()
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 .فصنلا نهض : امهدحأ َعَجَر نإف

 . هيلع نامض الف : مهدحأ عَجَرف ثالث لاملاب دهش نإو

 .ايدعت فالتإلل "بس دقو «رئبلا رفاحك

 دنع بيبستلل ةربع ال هنأل ؛نانمضي ال :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .ةرشابملا دوجو

 أجلملاك هنأل ؛ يضاقلا وهو «ريثابملا ىلع نامضلا باجيإ َرَذَعَت :انلق

 نم هؤافيتسا َرَّدعَتو ءهدّلقت نع سانلا فرص :هباجيإ يفو ءءاضقلا ىلإ
 .بيبستلا ربتعاف «ضام مكحلا نأل ؛يعدملا

 فالتإلا نأل ؛ًانيع وأ ناك ًانيد «لاملا يعدملا ضَبَق اذإ نانمضي امنإو

 .نيدلا مازلإو نيعلا ذأ نيب ةلئامم ال هنألو «ٌقّحتي هب

 .(فصنلا َنِمض :امهدحأ ْعَجَر نإف) :لاق

 دقو «َعَجَر نم عوجر ال «يِقِب نم ءاقب :اذه يف َربتعملا نأ :لصألاو

 .قحلا فصن هتداهشب ئقبُي نم يِقب
 هنأل ؛(هيلع نامض الف : مهدحأ عجرف «ةثالث لاملاب دهش نإو) :لاق

 لا قاب قاقحتسالا نأل اذهو حلا نك تايم ارقي نع يق

 .ابّبست :خسُت يفو )١(

 (ه۸۸ ۰٩ ت ) «يجاهنملل دوهشلاو نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج )۲(

00/۲. 
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 ر ت ر ار ےس

 .لاملا فصن ناعجارلا َنوَض : رخآ عجر نإف

ê اه ١ “lf léا ا  
 . قحلا عبر تّتوَض : ةأرما تعجرف «ناتأرماو لجر دهش نإو

 .قحلا فصن انئوض : اتَعَجَر نإو
 e ا معسل دوا قتلا يا ع
 .نهيلع نامض الف : نامث عجر مث .ٍةوسن رشعو لجر دهش نإو

 6 و 2 يي

 . قحلا عبر نهيلع ناك : ئرخأ تَعَجَر نإف

 200 و ت ر 7 2

 .عنتمي ي نأ ئلوأف ‹نامضلا طقس :قِحّتسا ئتم ' فلتملاو

 ءاقبب نأل ؛(لاملا فصن ناعجارلا َنيَض :ٌرخآ ْعَجَر نإف) :لاق

e 2000 0 7 
 3 قحلا عبر تنوض :ةأرما تعجرف «ناتأرماو لجر دهش نإو) :لاق

 :يقب نم ءاقيب عابرألا ةثالث ءاقبل
 يقب لجرلا ةداهشب نأل ؛(قحلا فصن امض :اتعجر نإو) :لاق

 .قحلا فصن

 ٌنامض الف ِاَمَك َمَجَر مث ءقوُسن ٌرشعو لجر َدِهَش نإو) :لاق
 .قحلا لك هتداهشب قبي نم يِقب هنأل ؛(نهيلع

 :فصنلا يقب هنأل ؛(قحلا عبر هيلع ناك :ئرخأ تَّعجَر نإف)

 .عابرألا ةثالث يقبف «ةيقابلا ةداهشب :عبرلاو «لجرلا ةداهشب

 .فّلتملا لاملا يأ )١(

 اذكه :عّئمي :خست يفو «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح يف امك .نامضلا يأ (۲)
 و

 .هبوجو يأ :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح ىف اهيلع بتكو «تطبض

 .لاملا :خسُت يفو )۳(
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 ىلعو .قحلا سدس لجرلا ىلعف : اعيمج ءاسنلاو لجرلا َعَجَر نإو
 ا

 1 و

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هسادسأ ةسمخ ةوسنلا

 فصنلا : ةوُنشلا ىلعو «فصنلا : لجرلا ىلع : امهدنعو

 حلا يلين لجرلا ئلعف :اعيمج ءاسنلاو لجرلا ْعَجَر نإو) :لاق 21 1e 7 ردات ماحب 1
2 

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هسادسأ ةسمخ ةوسنلا لعو

 نإو نهنأل ؛(فصنلا :ةولسلا ئلعو «فصنلا :لجرلا ىلع :امهدنعو
 2 ر 1 8 ا ن و ا وع

 لجر مامضناب الإ نهّتداهش لّبقُت ال اذهلو ءردحاو لجر مام نْمقي :نرثك
 .دحاو

 .دحاو لجر ماقم ""متماق نيتأرما لك نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 و 5 رے

 نيتنثا ةداهش ع :
 نهلَقع ناصقن يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 3

 .""«رلحاو لجر ةداهشب نهنم

 .اوعجر مث «لاجر ةتس كلذب دهش اذإ امك راصف
 ىلع قحلا ْفصن َنهيلع ناك :لجرلا نود ءٌرشَعلا ةوسنلا ْمَجَر نإو

 .انلق امِل ؛نيلوقلا

 نود ءامهيلع نامضلاف :اوعجر مث «لامب ةأرفاو نالجر هش ولو
 فاضي الف ءدهاشلا ضعب يه لب «ةدهاشب تسيل ةدحاولا نأل ؛ةأرملا

 .مكحلا هيلإ

 .تماق :خسُت يفو )١(

 .زئاج امهالكو :تلق .تَلِدَع :تطبض خست يفو )۲(

 .(19) ملسم حيحص (i9 يراخبلا حيحص )۳(
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 : اعجر مث ءاهلثم رهم رادقمب ‹«حاکنلاب ٍةأرما ئلع نادهاش دهش نإو

 . امهيلع نامض الف

 . اهلثم رهم نم لقأب ادهش اذإ اذكو

 الف :اعجر مث ءاهلثم رهم رادقمب ٍةأرما جوزتب لجر ئلع ادهش اذإ اذكو

 .ةدايزلا انوّض : اعجر مث «لثملا رهم نم رثكأب ادهش نإو ءامهيلع نامض

 مث ءاهلثم رهم رادقمب «حاكتلاب ٍةأرما ئلع نادهاش دهش نإو) :لاق

 .امهيلع نامض الف :اعجر

 دنع ٍةمّوقتم ريغ عضبلا عفانم نأل ؛(اهلثم رهم نِم لقأب ادهش اذإ اذكو
 .فرع ام ىلع «ةلئامملا يعدتسي نيمضتلا نأل «فالتإلا

 ؛كلملا ةرورض ؛ٌةمّوقتم ٌريصت اهنأل ؟كّلمتلاب موقَتو نمض امثإو

 .لحملا ٍرَطَحل ةنابإ

 مث ءاهلثم رهم رادقمب ٍةأرما جّوزتب لجر ىلع ادهش اذإ اذكو) :لاق

 موقتم عضبلا نإ انلق امل ؛ضّوِعب فالتإ هنأل ؛(امهيلع نامض الف :اعجر

 ئنبم نأل اذهو «وفالتإ الك :ضوعب فالتإلاو «كلملا يف لوخدلا لاح

 .ضوع ريغب هنيبو ضوعب يفالتإلا نيب ةلثامم الو «ةلثامملا ىلع نامضلا

 ؛(ةدايزلا انيَّض :اعجر مث «لثملا رهم نم ٌرثكأب ادهش نإو) :لاق
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 اًنمضي مل : اعجر مث ءَرثكأ وأ «ةميقلا لثمب ءيش عيبب ادهش نإو
 .ناصقنلا امض : ةميقلا نم لقأب ناك نإو

 : اعجر مث ءاهب لوخدلا لبق هّتأرما قلط هنأ لجر ئىلع ادهش نإو

 مل :اعجر مث ءّرثكأ وأ «ةميقلا لثمب ءيش عيبب "ادهش نإو) :لاق

 .ضوعلا ىلإ ًارظن د ؛ (اًمضي

 الب ءزجلا اذه افلتأ امهنأل ؛(ناصقنلا امض :ةميقلا نم لقأب ناك نإو)
 .ضوع

 عيبلا وه ببسلا نأل ؛عئابلا ٌرايخ هيف وأ انا عيبلا نوكي نأ نيب قرف الو

 .امهيلإ فلتلا "”فاضيف «هيلإ رايخلا طوقس دنع مكحلا فاضيف «قباسلا

 مث ءاهب لوخدلا لبق هتأرما قّلط هنأ لجر ئلع ادهش نإو) :لاق

 امرا E ادكأ 0 ؛(”رهملا فصن ذ امض : 2

 ج طوقس بجويف .خسفلا ئنعم يف :لوخدلا لبق ةقرفلا نألو

 .حاكنلا يف رم امك ءرهملا

 .امهتداهشب ًابجاو ناكف «ةعتملا قيرطب ءادتبا رهملا ففصن بجي مث

 .عئابلا ىلع يأ )١(

 .فاضناف :خسُت يفو (۲)

 . ٠٤٤ ةيناميلسلا ةخسن ةيشاح .انمضي مل :لوخدلا دعب ناك نإف (9)
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 . هتميق اتمض : اعجر مث «هدبع قتعأ هنأ لجر ئلع ادهش نإو

 صتقب الو ءةيدلا انوَض :لتقلا دعب اعجر مث «صاصقب ادهش نإو
 . امه

 ؛(هتميق اًئمض :اعجر مث «هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع ادهش نإو) :لاق

 فرع رغ نق اعلا لام افلتأ امهنأل

 .ءالولا لوحتي الف «نامضلا اذهب امهيلإ لوحتي ال قتعلا نأل ؛قعملل ءالولاو

 .(امهنم صنعي الو «ةيدلا انوَّض :لتقلا دعب اعجر مث «صاصقب ادهش نإو) :لاق

 ًابيبست امهنم لتقلا دوجول ؛امهنم ّصَتقُي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .عّتمُي '"”ةركملاو «ناعُي يلولا نأل ؛ىلوأ لب «ةركملا هبشأف

 يضفي ام ببسلا نأل اس اکو تجوب مل ةرشابم لتقلا نأ :انلو

 ؛هركملا فالخب «هيلإ بودنم وفعلا نأل ؛يضفي ال :انه اهو «ابلاغ هيلإ

 ا ا لعفلا نألو «ًارهاظ 00 هنأ

 ؛ 9لاملا فالخب « صاصقلل ةئراد يهو «ةهبشلا نم لقأ ال مث

 : (”فلتخملا» يف فرعي يقابلاو «تاهبشلا عم 07

 ع
 هنأل

 779/1١. نيبلاطلا جاهنم (۱)

 دهاشلا نأل ؟عنمُي :ءارلا حتفب «هركملاو «ءافيتسالا ىلع ناعُي يلولا نأل (1)
 .558/ 1١١ ةيانبلا .ءارلا حتفب «هركملا ةلزنمب يلولاو «ءارلا رسكب «هركملا ةلزنمب

 .ةيدلا يأ 0

 41٠١/1١١. ةيانبلا .ثيللا يبأ هيقفلل «ةياورلا فلتخم :باتك يأ (5)
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 .اونوَض : عرفلا دوهش َعَجَر اذإو

 : انتداهش ئلع عرفلا دوهش دھشت مل : اولاقو «لصألا ٌدوهش عجر ولو

 . مهيلع نامض الف

 .اونمَض : انطلغو ,مهاندهشأ : اولاق نإو

 سلجم يف ةداهشلا نأل ؛(اونوّض :عرفلا ٌدوهش َعَجَر اذإو) :لاق

 .مهيلإ ًافاضم ٌفلتلا ناكف «مهنم تردص ءاضقلا

 ىلع عرفلا دوهش دهشُن مل :اولاقو ءلصألا دوهش عجر ولو) :لاق

 .داهشإلا وهو «ببسلا اوركنأ مهنأل ؛(مهيلع نامض الف :انتداهش

 فالخب ءدهاشلا عوجرك راصف «لوتحم ربح هنأل ؛ءاضقلا لطي الو
 .ءاضقلا لبق ام

 رلمحم دنع اذهو «("اونيض :انطلغو ءمهاندهشأ :اولاق نإو) :لاق

 .هللا همحر

 ءاضقلا نأل ؛مهيلع نامض ال :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو

 .مهتداهش يهو «ةجحلا نم نياعي امب يضقي يضاقلا نأل ؛ عورفلا ةداهشب عقو

 .اورضح مهنأك راصف «لوصألا ةداهش اوُلَقَت عورفلا نأ :هلو

 ىلع امهدنع هولا بجي ا عورفلاو لوصألا عجر ولو

 .مهتداهشب عو ءاضقلا نأل ؛َريغ ال عورفلا

A O 



 ١ تاداهشلا نع عوجرلا

 مل : مهتداهش يف اوطِلَغ وأ «لصألا ُدوهش بك : عرفلا دوهش لاق نإو

 . كلذ ىلإ تقتلي
 2 لل ر ريس

 .اونوَض : ةيكزتلا نع نوكزملا عَجَر نإو

 «لوصألا نينه اش نا :رايخلاب هيلع ٌدوهشملا :هللا همحر رامحم دنعو

 .عورفلا نم نمض ءاش نإو

 ةداهشبو ءاركذ يذلا هجولا نم عورفلا ةداهشب عقو ءاضقلا نأل

 الف «ناترياغتم ناتهجلاو ءامهنيب ُرّيختيف ءَركذ يذلا هجولا نم لوصألا

 مشا ىف اب ےک
 يف اوطِلَغ وأ ءلصألا ٌدوهش بك :عرفلا ُدوهش لاق نإو) :لاق

 رش ردا :ءاضقلا نم يرضمأ ام ّنأل ؛(كلذ ىل ىلإ تفتلي مل : مهتداهش

 اودهش امنإ «مهتداهش نع اوعجر ام مهنأل ؛ مهيلع نامضلا بجي الو

 .عوجرلاب مهريغ ىلع

 ةفينح يبأ دنع اذهو «(اونمض :ةيكزتلا نع نوكزملا عجر نإو) :لاق

 .هللا همحر

 دوهشك اوراصف ءأريخ ٍدوهشلا ئلع اوتثأ مهنأل ؛نوُنِمضَي ال :الاقو

 .ناصحإلا

 «ةيكزتلاب الإ اهب لمعي ال يضاقلا ْذِإ «ةداهشلل لامعإ ةيكزتلا نأ :هلو

 :ضْحَم طش هنأل ؛ناصحإلا دوهش فالخب «ةَلِعلا َةَلِع ئنعم يف تراصف

 .مهنيب :خسُت يفو (۱)



 تاداهشلا نع عوجرلا 1۲

 :اوعجر مث ءطرشلا دوجوب نادهاشو «نيميلاب نادهاش دهش اذإو
 .ةصاخ نيميلا دوهش ىلع نامضلاف

 مث ءطرشلا دوجوب نادهاشو «نيميلاب نادهاش دهش اذإو) :لاق

 اك اور ولع تالاف وعجز

 طرشلا نود «ببسلا يتيم ىلإ فاضي فلتلاو «ببسلا وه هنأل

 ةداهش نود «نيميلا دوهش ةداهشب يضقي يضاقلا نأ ئرت الأ «ضخملا

 .طرشلا دوهش

 .هيف هللا مهمحر خياشملا فلتخا :مهدحو طرشلا دوهش عَجَر ولو

 ىلاعت هللاو «لوخدلا لبق قالطلاو «قاتعلا نيمي : "ةلأسملا ئنعمو

 .ملعأ

 دك 6 د د

 قالط وأ «هدبع َقّْنِع قلع هنأ ىلع نالجر دهش :يلي امك ةلأسملا ةروص نأ ينعي )١(
 «قالطلاو قتعلا عوقوب يضاقلا ئضقف «طرشلا دجو هنأ نارخآ دهشو «رادلا لوخدب هتأرما

 .طرشلا نود «نيميلا دوهش ئلع نامضلاف :ًاعيمج اوعجر مث

 دعب ناك اذإ ةداهشلا نع قالطلاب دوهشلا عوجر نأل :لوخدلا لبق :ب دّيقو

 ٤۷٤/١١. ةيانبلا .ائيش نونمضي ال :لوخدلا



 ۳ ةلاكولا باتك

 ةلاكولا باتك
 2 ر و 5 5 و

 .هريغ هب لكوي نأ زاج : هسفنب ناسنإلا هّدِقعَي نأ زاج ٍدقع لك
 و

 . قوقحلا رئاس يف ةموصخلاب ةلاكولا ٌروجتو

 ةلاكولا باتك

 ؛(هريغانب لكوب نأ زاج :هسفنب ناسنإلا هدقعي نأ زاج اقع لك) :لاق

 «لاوحألا ضعب رابتعا ىلع هسفنب ةرشابملا نع زجعي دق دق ناسنإلا نأل

 :ةكاحل اعفد ؛ نم ليبسب نوكيف رغ لرل نأ لإ عاج

 مارح نب ميكح ءارشلاب لکو ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ حص دق

 .امهنع هللا يضر ةمّلس ما نب رمع جيوزتلابو دنع هللا يضر

 «ةجاحلا نم انمّدق اًمِل ؛(قوقحلا رئاس يف ةموصخلاب ةلاكولا زوجتو) :لاق

 .تاموصخلا هوجو ىلإ يدتهي راحأ لك سيل ْذِإ

 يبأ نب بيبحو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :لاقو )١7017(« يذمرتلا ننس (؟)

 هدانسإ ىفو «(77/85) دواد وبأ هجرخأو «ها .مازح نب ميكح نم ىدنع عمسي مل :تباث

 ا رجا هوو كا ل
 دقو :فنصملا لوقي ئتح احيحص نوكي فيكف 1/١١: ةيانبلا يف لاق اذلو «لوهجم لجر

 .(7447) يراخبلا دنع يقرابلا ةورع ثيدحب انه لدتسي نأ نكمُي نكلو «!؟حص

 «(1۹۰۷) ْئلعي ىبأ دئسم :(773558) دمحأ دنسم «(77015) یئاسنلا ننس (۳)

 هللا ئلص هللا لوسر جوزف «رمع اي مق :ةملس مأ تلاقف» :صنلا اذه يف رمع لكو يذلا

 ؟ةملس مآ وأ «ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا وه له :«اهايإ هجَوزف «ملسو هيلع



 ةلاكولا باتك ٤°

 ال ةلاكولا نإف ءصاصقلاو دودحلا يف الإ ءاهئافيتساو ءاهئافيإب اذكو

 . سلجملا نع لكوملا ةبْيَغ عم اهئافيتساب حصت

 صاصقلاو دودحلا تابثإب ةلاكولا ٌروجت ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ًاضيأ دوهشلا ةماقإب

 ءهنع هللا يضر “ليقع اهيف لکو هنع هللا يضر ًايلع نأ حص ُهَقَو
 ."”امهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع لكو : : ليقع نسا ان حبو

 نإف «صاضقلاو دودحلا يف الإ ءاهئافيتساو ءاهئافيإب اذكو) :لاق

 .(سلجملا نع لكوملا ةيْيَ بع "عم اهئافيتساب حصت ال ةلاكولا

 لب «لكوملا ةبْيَغ لاح ةتباث وفعلا ةهبشو «تاهبشلاب ٌةىردنت اهنأل
 .””يعرشلا ٍبْدّنلل ؛ٌرهاظلا “وه

 .عوجرلا مدع رهاظلا نأل ؛ دهاشلا ةع فالخب

 .ةهبشلا هذه ءافتنال ؛ةرضحلا ةلاح فالخبو

 ءافيتسالا باب سني :هنع هنع عنم ولف «ءافيتسالا نسحب رلحأ لك سیلو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق هانركذ يذلا اذهو ءالصأ

 صاصقلاو ٍدودحلا تابثإب ةلاكولا زوجت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 ١ .(ًاضيأ دوهشلا ةماقإب

 .هنع هللا يضر يلع وخأ وهو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب )١(

 )١471(. يقهيبلا ننس .ةشبحلاب دلو نم لوأ وهو ءيباحص «هيخأ نبا (۲)

 .عم :لدب .دعب :خسُت يفو (۳)

 .وفعلا يأ (5)

 .۲۳۷/ةرقبلا .4 كب يأ مَعَ لَو :ئلاعت هلوق وهو ()



 0 ةلاكولا باتك

 اضرب الإ ءةموصخلاب ليكوتلا ٌروجي ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو
 ص ت 2

 .ًادعاصف «مايأ ةث ڈ ةريسم ًابئاغ وأ ءًاضيرم لكوملا نوكي نأ الإ «مصخلا

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ عم دمحم لوقو

 .هللا همحر فسوي يبأ عم :ليقو

 لقتني ليكولا مالك نأل ؛هترْضَح نود «هتبْيَع يف فالتخالا اذه :ليقو

 ۰ .هسفنب مّلكت هنأك راصف «"هروضح دنع لکوملا یل
 امك «بابلا اذه يف اهنع ُرّرحَبي ةباينلا ةهبشو «ةبانإ ليكوتلا نأ : "هل

 .ءافيتسالا يف امكو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف

 بوجولا نأل ؛ٌضْحَم طش ةموصخلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 يف امك «ليكوتلا هيف يرجيف «ةداهشلا ىلإ ٌروهظلاو «ةيانجلا ئلإ فاضم
 :قوفحلا قاش

 .صاصقلاو حلا هيلع نم بناج نِي باوجلاب ليكوتلا :فالخلا اذه ئلعو

 َريغ «عفدلا عنمت ال ةهبشلا نأل ؛ٌرهظأ هيف هللا همحر ةفينح يبأ مالكو

 .هب رمألا مدع ةهبش نم هيف امل ؛هيلع لوبقم ريغ ليكولا رارقإ نأ
 الإ ءةموصخلاب ليكوتلا زوجي ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو) :لاق

 «مايأ ٍئالث ةريسم ًابئاغ وأ ءًاضيرم لكوملا وكي نأ الإ ءمصخلا اضرب
 .ادعاصف

 .هترضح لاح :خسُت يفو )١(



0 
 . مصخلا اضر ريغب ليكوتلا ٌروجي : الاقو

 .هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(مصخلا اضر ريغب ليكوتلا زوجي :الاقو

 .موزللا يف ذ "”فالخلا امنإ ءزاوجلا يف فالخ الو

 اضر ىلع ُفّقوتَي الف «هقح صلاخ يف فرصت ليكوتلا نأ :امهل
 ظ ١ .نويدلا يضاقتب ليكوتلاك «هريغ

 سانلاو «هرضحتسي اذهلو ءمصخلا ىلع قحّتسم باوجلا نأ :هلو

 ءهاضر ىلع فقوتيف «هب ٌررضتي :هموزلب انلق ولف «ةموصخلا يف نوتوافتم
K2,رخآلا ريختي :امهدحأ هبتاك اذإ كرتشملا دبعلاك لا . 

 .كلانه امهيلع قَحَتسم ٌريغ باوجلا نأل ؛رفاسملاو ضيرملا فالخب

 .ةرورضلا ققحتل ؛رفسلا دارأ اذ | مزاي :رفاسملا نم هدنع ليكوتلا مزاي امك مث

 سلجم روضحو ءزوربلاب اهّثداع رج مل ةرَدَخُم ةأرملا تناك ولو
 ول اهنأل ؛ ليكوتلا مزلي :هللا همحر “يزارلا ركب وبأ لاق :"مكحلا

 .اهليكوت مزليف ٠ ءاهئايحل اهب قطن نأ اهلكمي ال :ترضح

 .ئوتفلا هيلعو «نورخأتملا هنسحتسا ءيش اذهو : ””هنع هللا يضر لاق

 )١( بلطملا ةياهن 5/1".

 .فالتخالا :خسُن يفو (1)

 .يضاقلا سلجم :خسُت يفو «مكاحلا :خسُت يفو (۳)

 .هالا/٠ت «نآرقلا ماكحأ بحاص «روهشملا مامإلا «صاصجلا (5)

 )٥( ةخسن ءاهبلاغو اهقدأو ةيادهلا خس مدقأ يف ءاج تبثأ امك اذكه ٠١ه«
 ٩ه فئصملا لاق :ئرخأ عسل يفو ءاهريغو ءهملالا" ءه84 .هالال4

 :لئاقلاب دارملا يف ف حارشلا فلتخا هيلعو ءطقف :لاق : ةثلاث سُن يفو هللا همحر



 ۲ ۷ ةلاكولا باتک

 همزلتو «فّرِصتلا كِلمَي نمم لكوملا نوكي نأ : ةلاكولا طْرَش نيو

 .ماكحألا

 .هدصقيو ءدقعلا لّقعَي نمم ليكولا و
 .زاج : امهّلثم نوذأملا وأ ؛غلابلا حلا لكو اذإو

 اروي ًادبع وأ «ءارشلاو عيبلا لقي هيلع ًاروجحَم ًايبص الگو نإو

 .امهلكومب قّلعتتو «قوقحلا امهب قَلعتت الو «زاج : هيلع

 «فّرصتلا كلمي ا نوكي نأ :ةلاكولا طش نمو) :لاق

 نأ دب الف «لّكوملا ةهج نم فرصتلا كامب ليكولا نأل ؛(ماكحألا همزلتو

 ريغ نع هكلمتل الاف لكوملا وكي

 موقي هنأل ؛(هدصقيو قلا لقعي قمه ليكولا) نركب نأ طرشي (9)

 ناك ول ئتح «ةرابعلا لهأ نم نوكي نأ دب الف «ةرابعلا يف لكوملا ماقم
 طاب کرا ناك: نرسم وأ لقب ال ايف

 لكوملا نأل ؛(زاج :امهّلثم نوذأملا وأ «غلابلا ٌرحلا لكو اذإو) :لاق

 .ةرابعلا لهأ نم ليكولاو ءفّرصتلل كلام

 ًادبع وأ «ءارشلاو عيبلا لقعَي هيلع ًاروجحَم ًايبص "”لكو نإو) :لاق
 .(امهلكومب قّلعتتو «قوقحلا امهب قلعت الو «زاج :هيلع ًاروجحم

 ةياغ يف يزارتألا هلاق ام وهو «يزارلا ركب وبأ هنأ 17/١7 ةيانبلا يف ينيعلا حرف

 امأو «ينانيغرملا فّتصملا لوق هنأ حّجرف 2071/7 ةيانعلا يف يتربابلا امأ «نايبلا
 هَ

 .نيلامتحالاب :لاق :ةملك ىلع قلعف ةيادهلا ئلع هتيشاح يف يبلج يدعس

 .الكو :خسُت يفو )١(



 ةلاكولا باتك 54

 و و 2 ا و 5 1 5

 ىلإ ليكولا هفيضي ٍدقع لك : نيبرض ىلع ءالكولا هدّقعي يذلا دقعلاو
 و4 و

 . لكوملا نود ‹ لیکو لاب قلعتت هقوقحف : ةراجإلاو عيبلاك «هسفن

 هلو ندإب هفرصت ذفني هنأ ئرث الا ؛ةرابعلا لهآ نم يبصلا نأل

 قح يف هكلمي ال امنإو «هل كلام «هسفن ئلع رضا لدا نن ر

 .هقح يف ًافرصت سيل ليكوتلاو «ئلوملا
 :دبعلاو «هتيلهأ روصقل :يبصلا امأ :ةدهعلا ٌمازتلا امهنم حصي ال هنأ الإ

 .لكوملا مزلتف ءهدّيس ّقَحل
 مث «عئابلا لاحب ملعي مل اذإ يرتشملا نأ ها همحر ةفسوب يبأ نعو

 e TE يبص هنأ مِلَع

Rsئلع '"'علطا اذإ امك يختي :هفالخ َرّهظ اذإف  

 هاش كط ا :نیبرض ىلع ءالكولا هدقعي يذلا “دقعلاو) :لاق

 .(لكوملا نود «ليكولاب قّلعتت هقوقحف :ةراجإلاو عيبلاك «هسفن ىلإ ليكولا

 .دبعلاو :حتفلاب لادلا تطبض خست يفو )١(

 ًاضيأ امهريغ يفو هطخب يدعس ةخسن يف كلذكو «ه۷۳۸ ةخسن يف بتك (۲)
 42 و

 ها .نونجم :نتملا ىفو .نوجحم :فئصملا ةيشاح ىلع :ىلي ام اقيلعت بتك

 :اهنتمو «روجحم وأ :فّئصملا ةخسن ةيشاح ىلع ليق :14/17 ةيانبلا يف بّتكو

 يبص هنأ مِلَع مث :يفاكلا يف لاق اذهلو روجحم دبع وأ : خسنلا ضعب يفو «نونجم

 ها .روجحم دبع وأ روجحم

 رثع : خسُت يفو (۳)

 .اهدقعي يتلا دوقعلاو :خسُت يفو ()
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 ضبقيو «ئرتشا اذإ نمثلاب بّلاطيو «نمثلا ضبقيو «عيبملا ملسيف

 .هيف مصاخيو «بيعلا يف مصاخيو «عيبملا

 مكحل ةعبات قوقحلا نأل ؛لكوملاب قلعتت : : هللا همحر ”يعفاشلا لاقو

 راصو «هٌعباوت اذكف «لكوملاب قَلعتي :كلملا وهو مكحلاو «فرصتلا
 .حاكتلاب ليكولاكو «لوسرلاک

 ةحصو «مالكلاب ٌموقي دقعلا نأل ؛ةقيقح ٌدقاعلا وه ليكولا نأ :انلو

 ىلإ ٍدقعلا ةفاضإ نع ينغتسي هنأل امك اذكو ءآيمدآ هنوكل :هترابع
 ناك اذإو «لوسرلاك «كلذ نع ئئنغتسا ام :هنع ًاريفس ناك ولو «لكوملا

 .هب قّلعتتف «قوقحلا يف ًاليصأ ناك :كلذك

 بّلاطُيو ءنمثلا ضبقيو ميلا ُمُلسُيف) :“”باتكلا» يف لاق اذهلو

 ؛(هيف مصاخُيو «بيعلا يف " ميصاخُيو «عيبملا ضيقيو «ئرتشا اذإ نمئلاب
 ًارابتعا ؛هنع ةفالخ لكوملل تبعي كلملاو ؛قوقحلا نم كلذ لك نأل

 .حيحصلا وه «بطتحيو «ذاطصيو “بهي دبعلاك «قباسلا ليكوتلل

 .هللا ءاش نإ هركذن ليصفت بيعلا ةلأسم يفو em دبعلا لاق

 )١( جاتحملا ينغم ۲۲۹/۲.

 7١/15. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا :دارملا :ليقو «يرودقلا رصتخم يأ (؟)

 .ئرتشا اذإ يأ (۳)

 .ةبهلا لبقي يأ (5)

 .هنع هللا يضر لاق :ئرخأ خست يفو هللا همحر فّنصملا لاق :خسُن يفو ()



 ةلاكولا باتك 1۰

 : دمعلا مد نع حْلصلاو علخلاو حاكنلاك «هلكوم ئلإ هفيضُي ب دقع لکو

 ءرهملاب جوزلا ليكو ُبَلاطُي الف «ليكولا نود «لكوملاب قَلعتت هقوقح نإف

 اهميلست ةأرملا ليكو مزلي الو

 مد نع حلأصلاو علخلاو حاكتلاك «هلكوم ىلإ هفيضُي هذ دقع لكو) :لاق

 جوزلا لیکو بّلاطُب الف «ليكولا نود ءلكوملاب قلعت هّقوقح نإف :دمعلا

 .(اهميلست ةأرملا ليكو ٌمزلي الو «رهملاب
 ٍدقعلا ةفاضإ نع ينغتسي ال هنأ ئري الأ ؛ضْحَم ريفص اهيف ليكولا نأل

 .لوسرلاك راصف «هل ٌحاكتلا ناك :هسفن ىلإ هفاضأ ولو «لكوملا ىلإ

 «ئشالتيف «طاقسإ هنأل ؛ببسلا نع ّلْصَفلا لبق ال اهيف مكحلا نأل اذهو

 .ًاريفس ناكف «هريغل هوكح توبثو «صخش نم هرودص وصی الف
 ٌحلصلاو «ةباتكلاو «لام ىلع قتعلا :"”هتاوخأ نم يناثلا برضلاو

 .راكنإلا ىلع

 .لوألا برضلا نم وهف :عيبلا ىرجم راج وه يذلا حلصلا امأف

 ريفس «ضارقإلاو نهرلاو عاديإلاو ةراعإلاو قادصتلاو ةبهلاب ليكولاو

 «ريغلل ًاكولمم الَحُم يقالي هنأو « ضبقلاب "تبني تبكي TS ؛ ًاضيأ

 ًاليصأ لَعِجُي الف «ٌريفس وهو

 .سيدلملا بئاج نم لول ناك اذإ اذكو

 .ةراجإلاو عيبلاكف لوألا امأو «ءالكولا هدقعي يذلا دقعلا نم يأ )١(



 11 ةلاكولا باتك

 .هايإ هعنمُي نأ هلف : نمثلاب يرتشملا لكوملا بلاط اذإو

 ًايناث هب هبلاطب نأ ليكولل نکی ملو ءزاج : هيلإ هَعَقَد ناف

 ال ىتح ءلطاب :ضارقتسالاب ليكوتلا نأ الإ «ةبراضملاو ةكرشلا اذكو
 .هيف ةلاسرلا فالخب «ضرقتسملل تبثي لب «لكوملل كلملا تبي

 هنأل ؟(هايإ هعنمَي نأ هلف :نمثلاب يرتشملا "”لكوملا بلاط اذإو) :لاق

 .دقاعلا ىلإ دوعت قوقحلا نأ امِل ؛هقوقحو «دقعلا نع يبنجأ

 نأل ؟(ًايناث هب هّبلاطي نأ لبكولل نكي ملو «زاج :هيلإ هعفد نإف) :لاق

 مث «هنم 00 الو «هيلإ لّصَو دقو هن ضوبقملا نمثلا سفن

 2 اقملا عقت : :ٌنيد لكوملا ىلع يرتشملل ناك ول اذهلو «هيلإ عفدلا يف

 5 نود اأ لكوملا نيدب ةفاقلا عقت :نيد امهيلع هل ناك ولو

 .ليكولا

 ةفينح يبأ دنع ص اقملا عقت :"”ناك نإ هدحو ناك اذإ ليكولا نيدو

 هئمضي هنكلو ءامهدنع هنع ءاربإلا كلمَي هنأ امل ؛هللا امهمحر رامجمو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"نْياصفلا يف لكوملل

FF FFدع دع  

 .عيبلاب لكوملا يأ (۱)
 :لاقُي نأ رعشتسا اًملو ۲٤/۷: راكفألا جئاتن يف لاق دقو «ةيلصو :ناك نإ (؟)

 نيدب عقت اهنإف «ليكولا نود «لكوملل ًاقح نمثلا سفن نوك ئلع لدت ال ةصاقملا

 ناك اذإ ليكولا نيدبو :هلوقب باجأ «هدحو ليكولا ىلع نيد يرتشملل ناك اذإ ليكولا
 .ها...ةهدحو

 .ةصاقملاو ءاربإلا يف يأ (۳)



 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب 1

 باب

 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا

 ءارشلا ىف لصف
 5 5 2 0 2 3 رش

 وأ «هتفصو هسنج ةيمست نم دب الف : ءيش ءارشب الجر لکو نمو

 .هنمث ْغَلِبمو هسنج

 .تيأر ام يل عبا : لوقيف ءةماع ةلاكو هّلكوُي نأ الإ

 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب
 ءارشلا يف لصف

 «هتفصو هسنج ٍةيمست نم دب الف :ءيش ءارشب ًالجر لکو نّمو) :لاق
 .رامتئالا هّنكمُّيف «ًامولعم هب لكوملا لعفلا ريصيل ان نارا

 ضّوف هنأل ؛(تيأر ام يل 0 :لوفيف ماع لاو كرب نأ لز

 .الثتمم نوكي : : هيرتشي شي ءيش ياف .هيأر ىلإ رمألا

 ؛فصولا ةلاهجك «ةلاكولا يف لمحت ةريسيلا ةلاهجلا نأ :هيف لصألاو

 اذه رابتعا يفو «ةناعتسا هنأل ؛ةعسوتلا ىلع ليكوتلا ئنبم نأل ؛ًاناسحتسا

 .عوفدم وهو «جرحلا ضعب :طرشلا

 ال :سانجألا ئنعم يف وه ام وأ «"”سانجأ ْعَمِجَي ظفللا ناك نإ مث

 .رادلاكف :سانجألا ئنعمب وه ام امأو «بوثلاك )١(



 11۳ ءارشلا ىف لصف

 وأ ةباد وأ ًابوث يل رتشا :َرَخآل لاق نمو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 . ةلطاب ةلاكولاف : ًاراد

 الف «سنج لك نِم جوي نمثلا كلذب نأل ؟نمشلا َنّيِب نإو ليكوتلا حصي
 .ةلاهجلا شحافتل ب ريآلا دارم ئردي

 ريدقتب نأل ؛عونلا وأ «نمثلا نايبب الإ حصي ال :ًاعاونأ ْعمجي ًاسنج ناك نإو

 .لاثتمالا ”عنتمَي الف «ةلاهجلا لقت : عونلا ركذبو ءامرلعت اا ريصبا نمثلا

 نإف «ًاعاونأ لمشي هنأل ؛ حصي ال :ةيراج وأ ٍدبع ءارشب هلك اذإ :هلاثم

 .زاج :دّلوملاو «يدنسلاو «يدنهلاو «ييشبحلاو ؛ءيكرتلاك «عونلا نيب

 .هانركذ امِل ؛نمثلا نيب اذإ اذكو

 ةءادرلاو ةدؤجلا ينعي «ةفصلا نی ملو لا وأ عونلا نيب ولو
 ةكر دسم اھ وا اهَلبملاَو

 .عونلا : ("”باتكلا» يف ةروكذملا ةفصلا نم هدارمو

 وأ ةبادكؤأ اوت يل رتشا :َرخآل لاق نمو :«"ريغصلا ٍعماجلا» يفو)

 مسا :ةغللا ٍةقيقح يف ةبادلا نإف «ةشحافلا ةلاهجلل ؛(ةلطاب ةلاكولاف :ًاراد

 .ضرألا هجو ىلع بِي اَمِل

 .ًاسانجأ عَمَج دقف «لغبلاو رامحلاو ليخلا ىلع قِلطنت :فرغلا يفو

 َةَظِع :و «ةدِع ىف امك «هنم واولا تفذح :طسو :ةطس :لصأو «طسولا يأ )١(

 .طسولا :خسُت يفو 7 ةيانبلا .واولا نع اهرخآ يف ءاتلا تضّوعو

 .۲۸/۱۲ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 )6 )۳ص 7١.



 ءارشلا يف لصف 11

 .زاج : بوثلاو «رادلا سنج فّصّوو «رادلا ّنمث ئّمس نإو

 ىلع وهف :اماعط اهب يل رتشا :لاقو ءمهارد َرَخآ ىلإ عفد نمو

 .ًاناسحتسا ؛اهقيقدو «ةطنحلا

 ةو اكل لإ يطال عه فويل لراس هنأل ت لا اكو
 اره هئيمست حصت ال

 فف هال ا ا رغم ف رع ا لغ ی قاذلا اذكر
 «نادلبلاو لاَحّملاو قفارملاو ناريجلاو ضارغألا فالتخاب ًاشحاف ًافالتخا

2 0 

 .(زاج :بوثلاو «"رادلا سنج فصوو «رادلا َنمث ىّمس نإو) :لاق

 .هعون :هانعم

 .امهوحنو «ٌرامح وأ سرف :لاق نأب «ةبادلا عون ئّمس اذإ اذكو

 ىلع وهف :ًاماعط اهب يل رتشا :لاقو «مهارد َرَخآ ىلإ عفد نمو) :لاق
 .(“اناسحتسا ءاهقيقدو «ةطنحلا

 نيميلا يف امك «ةقيقحلل ًارابتعا ؛موعطم لك ئلع نوكي نأ :سايقلاو

 .معطي امل مسا ماعطلا ذإ «لكألا ىلع

 ىلإ بايثلا نم عفرألا نم يأ :انه دارملاو ءَقّلخلا بايثلا وه :سلطألا )١(

 .۲۹/۱۲ ةيانبلا رظني .فلؤملا هدارأ ام ةغللا يف ذري مل نكل ءاهنودأ

 .491ص يدتبملا ةيادب يف ًاضيأ اذكهو :تلق .ةبادلا سنج :خسُن يفو (۲)

 .هعون يمس يأ :رادلا سنج فّصّوو :ريغصلا عماجلا يف هلوق ئنعم يأ (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ًاناسحتسا :ظفل (5)



 1٥ ءارشلا يف لصف

 بعلب هدر نأ هلف : بْيَع ئلع مّلَطا مث ضو «ليكولا ئرتشا اذإو

 .هِلي يف عيبملا ماد ام

 . هنذإب الإ هدر مل : لكوملا ئلإ هَمّلس نإف

 . مّلّسلاو ءيفرصلا دقعب ليكوتلا ٌروجيو

 و اذإ اترك ام لع وهو فلما فعلا ا ؟نانيعيشيالا ةو
 .عضولا ىلع يقبف «لكألا يف فرع الو «ءارشلاو عيبلاب ًانورقم

 نإو «زبخلا ئلعف :تّلق نإو «ةطنحلا ئلعف :مهاردلا ترك نإ :ليقو
 .قيقدلا العف :كلذ نيب اميف ناك

 هدرَي نأ هلف : نبع لع ملط مث «ضّبَقو «ليكولا ئرتشا اذإو) :لاق
 .هيلإ اهلك يهو ءدقعلا قوقح نم هنأل ؛(هددي ي يف عيبملا ماد ام ٍبّيَعلاِب

 مكح ئهتنا هنأل ؛(هنذإب الإ هدری مل :لكوملا لإ هّمَّلس نإف) :لاق

 .ةلاكولا

 ناك اذهلو «هنذإب الإ هنم ةركمتي الف ةيقيقحلا هدي لاطبإ هيف نآلو

 ىلإ ميلستلا لبق هريغو عيفشلاك «ىوعد ئرتشملا يف يعدي نمل امصخ

 .هدعب ال «لكوملا

 هكلمي ٌدقع هنأل ؛(مّلّسلاو ءيفرصلا دقعب ليكوتلا ٌروجيو) :لاق

 .رم ام ىلع «هتجاحل ًاعفد ؛هب ليكوتلا كلميف « هسفنب

 نإف ءزوجي ال كلذ نأل ؛ملسلا لوبق نود «مالسإلاب ليكوتلا :هذارمو
 .زوجي ال اذهو «هريغل ْنمثلا نوكي نأ ئلع هتمذ يف ًاماعط عيبي ليكولا



 ءارشلا يف لصف 1

 .دقعلا َلَطَب : ضبقلا لبق هبحاص ليكولا قراف نإف

 . لكوملا ةقرافم ٌربتعُت الو

 عجري نأ هلف : عيبملا ض ضو «هلام نم َنمثلا ءارشلاب ليكولا َمَهَد اذإو

 . لكوملا ئلع هب

 طقسُي ملو «لكوملا لام نم كله : هسْبَح لبق هدي يف يملا كَلَه نإف
 . نمثلا

 دوجول ؛(دقعلا لطب :ضبقلا لبق هّبحاص ليكولا قراف نإف) :لاق
 .ضبق ريغ نم قارتفالا

 :دقعلاب قحتسملاو ءراقاعب سيل هنأل ؛(لکوملا ق ةقراقم )لا

 «قوقحلا هب قلعت ال ناك نإو هّضْبَف حصيف «ليكولا وهو «دقاعلا ضب
 هيلع روجحملا ٍدلبعلاو يبصلاك

 مالك لقتنيو «ضبقلا يف ال ءدقعلا يف ةلاسرلا نأل ؛لوسرلا فالخب

 e «دقاعلا ريغ ضْبق :لوسرلا ضْبق راصف «ليمرملا ىلإ
 نأ هلف : :عيبملا ضبق ضو هلام نم َنمثلا ءارشلاب ليكولا عقد اذإو) :لاق

 اذإ لو کج وا اهني تدا هنأل 9( ركرملا» اضن عجري

 مِلَس دقو «ليكولا ىلع بيعلاب لكوملا دريو «نافلاحتي :نمثلا يف افلتخا

 .هيلع عجرّيف «ليكولا ةهج نم لكوملل ئرتشملا
 ةه عن لكرملا ةملع كفو هل ةر فتاك امل قوتا الز

 .هلام نم هعفدب ًايضار نوكيف :عجريف «ليكولا

 ملو «لكوملا لام نم كلَ هس لبق هرلي يف عملا كله نإف) :لاق
 هني اضاف لكوملا رضيعا :سبحي مل اذإف «لكوملا ٍديك هدي نأل ؛؟ (نمثلا طقسي



 ۱۷ ءارشلا يف لصف

 .نمثلا يفوتسي ٰىتح هسبحَي نأ هلو

 همحر فسوي يبأ دنع نهرلا نامض انومضم ناك : كلهف .هَّسّبَح نإف

 . هللا همحر دمحم دنع عيبملا نامضو ء«هللا

 نم عئابلا ةلزنمب هنأ اّن اَمِل ؛(نمثلا يفوتسي ئتح هّسِبحَي نأ هلو)

 .لكوملا

 فدي اصناف نايف ركرملا نال كل نفل هغر راو لاو

 .سبحلا قح طقسيف «هيلإ همّلس هنأكف
 يف هقح طوقسب ًايضار نوكي الف «هنع ُرّرحتلا ُنكمُي ال امم اذه :انلق

 دنع هسفنلو ءهْسبحَي مل نإ لكوملل عقيف «فوقوم هَضْبَق نأ ىلع «سبحلا

 فسوي يبأ دنع نهرلا نامض ًانومضم ناك :َكّلَهف هَسّبَح نإف) :لاق

 ةفينح يبأ لوق وهو «(هللا همحر ٍدمحم دنع عيبملا نامضو «هللا همحر

 .هللا همحر

 .قح ريغب علم هنأل ؛هللا همحر ٌرفز دنع بصغلا نامضو

 .هكالهب طقسيف «نمنلا ءافيتسال هُسْبَح ناكف «هنم عئابلا ةلزنمب هنأ :امهل

 مل نأ دعب ءافيتسالل خلا نرم هنأ :هللا همحر فسوي يبألو

 .هنّيعب نهرلا وهو «نكي

 .دقعلا لصأ خسفني ال انه اهو «هكالهب خسفني عيبا نأل ؛عيبملا فالخب
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 الطر نيرشع ئرتشاف «مهردب محل لاطرأ ةرشع ءارشب هلكو اذإو
 ئى ا 24 و

 ةرشع هنم لكوملا مزل : مهردب لاطرأ ةرشع هنم عابي محل نم مهردب

 . مهردب نورشعلا همزلت : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهرد فصنب

 «بيعب لكوملا هدر اذإ امك «ليكولاو لكوملا ّقَح يف خسفني :انلق

 هپ ليكولا يضرو

 نیرشع ئرتشاف ءمهردب محل لاطرأ ٍةرشع ءارشب هلكو اذإو) :لاق

 ةرشع هنم لكوملا مِل :مهردب لاطرأ ةرشع هنم عاب محل نم مهردب ًالطر

 .(مهردب نورشعلا همزلت :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهرد فصنب

 .هللا امهمحر ةفينح يبأ لوق عم دمحم لوق ''”ْخّسلا ضعب يف َرِكْذو

 .«"”لصألا» يف فالخلا رکذي مل هللا همحر "”لمحمو

 نأ نظو ءمحللا يف مهردلا فرص هرم هنأ :هللا همحر فسوي يبأل
 اذإ امك راصو «ًاريخ هداز دقف :نيرشع هب یرتشا اذإف «لاطرأ ةرشع هًرعس

 .نيفلأب هعابف ا هرلبع عيبب هلکو

 ءارشب هرمأي ملو «لاطرأ ةرشع ءارشب هر هنأ : هللا ا

 .لكوملا ىلع ةرشعلا ءارشو «' ¢ يلع اهؤارش ذفنیف « ةدايزلا

 )١( ةيانبلا .يرودقلا خست يأ ۳۹/۱۲.

 ) )۲.خسُتلا ضعب ب يف يرودقلا مالك نم سيلو «ةيادهلا بحاص مالك نم اذه

  9/11 5.؟

 .ليكولا يأ (5)



 ۱۹ ءارشلا يف لصف

 . هسفنل هيرتشي ثب نأ هل سيلف : هنيعب ءيش ءارشب هلكو ولو

 نأ الإ < ! «ليكولل وهف : ًادبع ئرتش ثاف : هني ريغب رابع ءارشب هلكو نإو

 . لكوملا لامب هّيرتشي ي وأ «لكوملل ءارشلا تيون : لوقي

 .هل نوكيف «لكوملا كم لدب كانه ةدايزلا نأل ؛ "هب دهشتسا ام فالخب

 ٌريصي ثيح ءمهردب ًالطر نيرشع يواسي ام ىرتش ڈا اذإ ام فالخب

 ملف «لوزهم اذهو «َنيِمّسلا لوانتي رمألا نأل ؛عامجإلاب «هسفنل ًايرتشم

 .رمآلا دوصقم لصحي

 هنأل ؛(هسفنل هّيرتشي نأ هل سيلف :هنّيَعِب ءيش ءارشب هّلكو ولو) :لاق
 َ .هيلع دمتعا ثيح ءريآلا ريرغت لإ يدؤي

 ا وه لفل الإ "”ليق ام ئلع هكِلمَي الو «هسفن لزع هيف نالو

 ع مح كا نر «ىمسم نمثلا ناك ولف
 «هئارشب ًاليكو لکو وأ ءدوقنلا ريغب ئرتشاف 0 ( هسنجيب
 ؛هوجولا هذه يف لوألا ليكولل كلملا تبثي :بئاغ وهو «يناثلا ئرتشاف

 سوط س

 .هيلع ذفنیف «ريمآلا َرْمأ فّلاخ هنأل

 هنأل ؛لوألا لكوملا ىلع َدَقَت :لوألا ليكولا ةرضحب ىناثلا ئرتشا ولو
 ١ وک ملف .هيأر هرضح

 الإ «ليكولل وهف :ًادبع ئرتشاف :هنْيع ريغب رابع ءارشب هلكو نإو) : :لاق
 .(لكوملا لامب هّيرتشي وأ <« لكوملل ءارشلا كيوت لوقي نأ

 .نيفلأب هعيبو «فلأب دبعلا عيب ليكوتب هيف عزانتملا فسوي يبأ ليثمت نع باوج )١(

 .قافولاب ال «فالخلاب نوكي هلزع نأل (۲)



 ٠ ده و و ىو ا. واوا. هه هلو يه هه هه هله. ههه هو هاهو هه هه هواه هلو هه هاه ® ®

 ىو راع لالا ذه هللا همحر فئصملا لاق

 يدنع دارملا وهو ءرمآلل ناك :رمآلا مارد ىلإ دقعلا فاضأ نإ

 اليصفت هيف نأل ؛هلام نم ٍدقنلا نود گرما لامب هيرتشي وأ :هلوقب

 .قلطم: وهو .عامجإلاب اذهو ءافالخو

 هل لي ام ئلع هياحل ًالْمَح ؛هسفنل ناک :هسفن مهارد ىلإ هفاضأ نإو

 :هريغ مهارد ىلإ دقعلا ةفاضإب ءهسفنل ءارشلا ذ ذإ 8 لش وأ «ًاعرش

 .ًافرعو اعرش ٌركْدَتسم

 اهاون نإو «رمآلل وهف :ريآلل اهاون نإف :ٍةقّلطم مهارد ىلإ هفاضأ نإو

 .ليكوتلا اذه يف رمآلل لمعيو «هسفنل لمعي نأ هل نأل ؛هسفنلف :هسفنل

 ىلع ةرهاظ ةلالد هنأل ؛عامجإلاب ٌدقنلا مكحُي :ةينلا يف '"'اَيَداكت نإو
 .انركذام

 ؛دقاعلل وه :هللا همحر محم لاق :ةينلا رضحت مل هنأ ئلع اقفاوت نإو
 تبني ملو «هريغل ِهّلْعَج َتَبَت اذإ الإ «هسفنل لمعي راحأ لك نأ لصألا نأل

 :ًاقلطم هعقوأ ام ّنأل ؛هيف ٌدقنلا ْمَّكَحُي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 كلذ لعق دقف :دَقَ نْيلاملا يأ نيف ءفوقوم ئقبيف «نّيهجولا لمتحي
 .رمآلل ةينلا لمتحي امهقداصت عم نألو «هبحاصل لّمتحملا

 .بذاكتلا ٍةلاح يف امك «حالصلا ئلع ””هلاح َلْمَّح :هانلق اميفو

 .افلاخت :خسُت يفو )١(

 .ليكولا يأ (۲)



 ١ ءارشلا يف لصف

 ‹«يدنع تامو ‹تلعف دق : لاقف ىيفلأب ٍدبع ءارشب الجر 2 نمو

 .رمآلا لوق لوقلاف : كسفنل هتيرتشا :رِمآلا لاقو

 .رومأملا لوق لوقلاف : فلألا هيلإ ّعَقَد ناك نإف

 و

 .هوجولا هذه ىلع :ماعطلا يف مالسإلاب ليكوتلاو

 تامو «تلعف دق : "0لاقف ,يفلأب دبع ءارشب الجر ع نمو) : لاق

 .رمآلا لوق لوقلاف :كسفنل هتيرتشا :رمآلا لاقو «يدنع

eلوألا هجولا يف نأل ؛(رومأملا لوق لوقلاف :فلألا هيلإ عقد ناك نإف 5 7 2 م  

 لكني وهو رِمآلا ىلع نمثلاب عوجرلا وهو هفانئتسا كلمي ال اًمع ربخأ
 و

 .ركنملل لوقلاف
 0 2 رو و - و ل

 .هلوق لّبقيف «ةنامألا ةدهع نع جورخلا ديري نيمأ وه :يناثلا هجولا يفو

 :افلتخا نيح ًايح دبعلا ناك ولو

 ."ريمأ هنأل ؛رومأملل لوقلاف :ًادوقنم نمثلا ناك نإ

 هنأل ؛ هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنع كلذكف :ًادوقُّتَم نكي مل نإو

 .هنع رابخإلا يف مهني الف «ءارشلا فانئتسا كلمُي

 وو ع چھ و 5
 نأب ةمهت عضوم هنأل ؛رمآلا لوق لوقلا :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 رمآلا اهمزلأ :ةرساخ ةقفصلا ئأر اذإف «هسفنل هارتشا

 .ليكولا يأ (۱)



 ءارشلا يف لصف ۲۲۲

 نأ يرتشملا ركنأ مث ,هعابف «نالفل دبعلا اذه ينعب : رحل لاق نمو

 . هذخأي ًانالف نإف : كلذب هّثرمأ انأ : لاقو نالف ءاج مث هَرَمَأ نالف نوکی

 .هذخأي نأ هل نكي مل : كلذب هرمآ مل : نالف لاق نإف

 «كلذل ًاعبَت هّلوق لّبقيف « هيف نيمأ هنأل ؛ًادوقتم مثلا ناك اذإ ام فالخب

 .انه اه هدي يف نمث الو

 لوقلاف :يح ُدبعلاو ءافلتخا مث «هنيعب دبع ءارشب هرم ناك نإو
 2 ل

 .دوقنم ريغ وأ ءادوقنم ْنمثلا ناك ءاوس «رومأملل

 ةمهت الو ءامهلوق ىلع هفانئتسا كمي امع ربخأ هنأل ؛عامجإلاب اذهو

 نمثلا كلذ لثمب هسفنل هءارش كلمي ال :هنيعب ءىش ءارشب ليكولا نأل ؛هيف

 .رَم ام ىلع «هتبیغ لاح يف

 .هللا همحر ةفينح ىبأل هانركذ ام لع «نّيعملا ريغ فالخب

 ركنأ مث «هعابف «ٍنالفل دبعلا اذه ينعب :َرَخآل لاق نمو) :لاق

 نإف :"”كلذب هّيرمأ انأ :لاقو نالف ءاج مث «هرَمَأ نالف ّنوكي نأ يرتشملا
 ثاكنإلا هُعفني الف «هنع ةلاكولاب هنم ٌرارقإ قباسلا هّلوق نأل ؛(هذخأي ًانالف

 ًرارقإلا نأل ؛(هّدخأي نأ هل نكي مل :كلذب ِهْرُمآ مل :نالف لاق نإف)
 رس 2

 .هدرب دتري

 يف ةنمضملا ةيادهلا يف ةتبثم :كلذب هّثرمأ انأ :لاقو نالف ءاج مث :ةلمج )١(
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو ٤۷/١١ ةيانبلا



 ۳ ءارشلا يف لصف

2 

 . ةدهعلا هيلع نوكتو «هنع ًاديدج ًاعيب نوكيف «هل ئّرتشملا هَملسُي نأ الإ
 ءانمث امهل مسي ملو ءامهنايعأب نّيدبع هل يرتشي نأب الجر َرَمَأ نمو

 .زاج : امهدحأ هل ئرتشاف

 نوكتو «"هنع ًاديدج ًاعيب نوكيف «هل "”ئئرتشملا همس نأ الإ) :لاق

 هِرْمَأ ريغب هريغل ئرتشا نّمك «يطاعتلاب ًايرتشم راص هنأل ؛(ةدهغلا هيلع

 .هل يرتشملا هَمّلس مث ههّمِزَل ئتح
 مل نإو يطاعتلل يفكي عيبلا هجو ىلع ميلستلا نأ ئلع ةلاسملا هْلدو

 «يضارتلا مامتتسال ؛سْيِسَحلاو سيفنلا يف ققحتي وهو «نمثلا دقت دجوي
 .بابلا يف ٌربتعملا وهو

 "ھل مسي ملو ءامهنايعأب نّيَدبع هل يرتشي ناب ًالجر َرَمأ نمو) :لاق
 عمجلا فتي ال دقو لطم ليكوتلا نأل ؛(زاج :امهدحأ هل ئرتشاف ءًانمث

 هنأل ؛هيف سانلا نيتي ال اميف الإ ءهقالطإ ىلع يرجيف :عيبلا ين امني

 .عامجإلاب هلك اذهو الاب ليك

 يأ :هل :هلوقو ءالعاف نوكي :يرتشملا :رسكلا ئلعف ءاهجحتفو ءءارلا رسكب )١(

 دبعلا يلوضفلا ةملسب نأ الإ يآ «هيلإ :وهو ءًافوذحم يناثلا لوعفملا نوكيو «هلجأل

 .هيلإ :نالف لجأل هارتشا يذلا

 وهو ءرجلا فرح نودب ًايناث ًالوعفم هل يرتشملا نوكي :ئرتشملا :حتفلا لعو

 وهو «هل يرتشملا ىلإ دبعلا يلوضفلا ملسي نأ الإ يأ ءًارمضم لعافلا نوكيو «نالف
 ءارلا ىلع ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس مامإلا عضو انه نمو 244/١7 ةيانبلا .نالف

 .ًاعم :اهقوف بتكو «ةرسكو ةحتف
 .48/17 ةيانبلا .نالف نع ًادتبم ًاعيب دبعلا ميلست نوكيف يأ (۲)

 .امهنم دحاو لكل يأ :هل :خسُت يفو (۳)



 ءارشلا يف لصف ۲٤

 همحر ةفينح يبأ دنعف : ءاوس امهُيميقو .يفلأب امهّيرتشي نأب هَرَمَأ ولو

 نم ٌرثكأب ئرتشا نإو «زاج :لقأ وأ «ةئامسمخب امهدحأ ئرتشا نإ هللا
 نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ الإ ءّرِآلا مرلي مل :ٍةئامسمخ
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءامصتخي

 نم ٌرثكأب امهدحأ ئرتشا نإ : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو
 هلثمب ئَرتشي ام فلألا نم ّيِقب دقو ءهيف سانلا نّباغتَي امب ففلألا بفصن

 .زاج : يقابلا

 ةفينح يبأ دنعف :ءاوس امهُيميقو «وفلأب امهّيرتشَي نب هرم ولو) :لاق
 ركاب ئرتشا نإو «زاج :لقأ وأ «ةئامسمخب امهدحأ ئرتشا نإ هللا همحر

 .(رهآلا مزلي مل :ةئامسمخ نم

 ةلالد نّيّمصن امهنيب ْمَسِقُيف «ءاوس امهتميقو ءامهب فلألا باق هنأل

 لقأبو «ٌةقفاوم :اهب ءارشلا مث «ةثامسمخب امهنم راحاو لك ءارشب ًاريآ ناكف

 الف «ترثك وأ ةدايزلا تلق ءّرش لإ :ةدايزلابو ءريخ ىلإ ةفلاخم :اهنم
 :روچي

 ةفينح يبأ دنع اذهو ءامصتخي نأ لبق فلألا ةيقبب يقابلا يرتشي نأ الإ)

 «هب حرصملا هْضَرَع لصح دقو «مئاق لوألا ءارش نأل ؛ًاناسحتسا ؛(هللا همحر

 .اهقوفي حيرصلاو «ةلالد الإ ٌماسقنالا تب امو «فلألاب نيدبعلا ليصحت وهو

 نم رثكأب امهدحأ ئرتشا نإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو)

 هلثمب ئرتشي ام فلألا نم يِقب دقو «هيف سانلا نّياغتُي امب يفلألا مفصن

 .(زاج :يقابلا



 0 ءارشلا يف لصف

 ءدبعلا اذه اهب يرتشي نأ هّرَمَأف ءيهرد فلآ َرَخآ ئلع هل نّمو

 .زاج : هارتشاف

 نم هدي يف تامف «هارتشاف «هنّيَع ريغب ًادبع اهب يرتشي نأ هَّرَمَأ نإو
 هل وهف :ٌرِمآلا هَّضَبَق نإو «يرتشملا لام نم تام :ٌرمآلا هضبقي نأ لبق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .رومأملا هضبق اذإ رمآلل مزال وه : الاقو

 نب ال كلو ءانلق اميف وهو «فّراعتملاب ديقتي هنكل ءّقلطم ليكوتلا نأل
 ف ر ھو ۶ 5 ىلإ

 .رمآلا ضرغ ليصحت هتكميل ؛يقابلا اهلثمب ئرتشي ةيقاب فلألا نم ئقبي نأ

 «دبعلا اذه اهب يرتشي نأ هَرَمأف ,مهرد فلأ َرَخآ لع هل نمو) :لاق

 :عئابلا نّيع ولو ؛عئابلا نييعت :عببملا نييعت يف نأل ؛(زاج :هارتشاف

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع زوجي

 هدي يف تامف «هارتشاف «هنّيع ريغب ادبع اهب يرتشي نأ هرمآ نإو) :لاق

 وهف :رِمآلا هضبق نإو «يرتشملا لام نم تام :رمآلا هضبقي نأ لبق نم

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «هل

 .(رومأملا هضبق اذإ رمآلل مزال وه :الاقو

 .هيلع ام فرصَي وأ «هيلع ام ""مِلِسُي نأ ِهَرَمَأ اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 وأ تناك ًانْيَد «تاضواعملا يف نانّيعتت ال ريناندلاو مهاردلا نأ :امهل

 لطبي ال :َنْيَد ال نأ اقداصت مث «نيدب ًانيع اعيابت ول هنأ ئرُي الأ ءًانیع

 )١( ةيانبلا .فرصلا دقع دقعي وأ «ملس دقع دقعي يأ 01/1١5.



 ءارشلا يف لصف ۲٦

 : رِمآلا لاقف اف «ةيراج اهب ي رتشي نأ رمو ًافلأ َرَخآ ىلإ م عقد نمو

 .رومأملا لوق لوقلاف ل اهثيرتشا :ٌرومأملا لاقو «ةئامسمخب اهتيرتشا

 ؛َرمآلا ٌمزليو «ليكوتلا ٌحصيف ءءاوس هيف دييقتلاو قالطإلا راصف «دقعلا
 .هديك ليكولا دي نأل

 دّيق ول هنأ ئرت الأ ؛تالاكولا يف نّعتت اهنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 طقسأ وأ ءنيعلا "”كّلهتسا مث ءاهنم نْيَّدلاب وأ ءاهنم نّيَعلاب ةلاكولا

 .ةلاكولا تلطب :نيدلا

 دي «نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت اذه ناك : تيعت اذإو

 وأ «يرتشملا ريغ ئلع نيدب ئرتش ڈا اذإ امك ءثوجي ال كلذو ءهضْيَقب هلكوي

 :لاقداذإ امك + لظاب كلذو لق نقلا لک هل هع كعب انآ نكي

 .تئش نم كيلع يل "ام طعأ

 .هكلمتي مث ٠ «ضبقلا يف هنع ًاليكو ٌريصي هنأل ؛ عئابلا نّيع اذإ ام فالخب

 وهو «ئلاعت هلل لاملا لَعَج هنأل ؛قّدصتلاب ب اذإ ام فالخبو

 نم كلهيف ءرومأملا ىلع ءارشلا َدَقَت :هنم ليكوتلا حصي مل اذإو «مولعم
 .ايطاعت عيبلا داقعنال ؟هنم آلا هضبق اذإ الإ ءهلام

 ءاهارتشاف «ةيراج اهب يرتشي نأ هَرَمأو ءآفلأ َرَخآ ىلإ عقد نَمو) :لاق

 لوقلاف :وفلاب اهُييرتشا :رومأملا لاقو «ةئامسمخب اهتيرتشا :ُرمآلا لاقف
 .(رومأملا لوق

 .ليكولا يأ )١(



 ففي ءارشلا يف لصف

 .رمآلا لوق لوقلاف : فلألا هيلإ قَد نكي مل نإو

 لاقف «هارتشاف نمث هل مسي ملو «دبعلا اذه هل يرتشي نأ هرَمَأ ولو

 عئابلا قّدَصو ءيفلأب : هتيرتشا ٌرومأملا لاقو «ةئامسمخب هتيرتشا :ٌرِمآلا

 . هيمي عم ءرومأملا لوق لوقلاف : ٌرومأملا

 نع جورخلا ئعدا دقو «هيف ٌنيمأ هنأل ؛ًافلأ يواست تناك اذإ :هذارمو

 تناك نإف ءٌرِكنُي وهو «ةئامسمخ نامض هيلع يعدي ُرِمآلاو «ةنامألا ةدهُع
 ةيراج ئرتشا ثيح فلاح هنأل ؛رمآلا لوق لوقلاف :ةئامسمخ يواست
 .نمضيف ءافلأ يواسي ام لوانت ٌرَمألاو «ةئامسمخ يواست

 .(رمآلا لوق لوقلاف :فلألا هيلإ َمَكَد نكي مل نإو) :لاق

 :ًافلأ اهتميق تناك نإو «ةفلاخمللف :ةئامسمخ اهّتميق تناك اذإ امأ

 عئابلا ةلزنم نالَّرُي اذه يف ليكولاو لكوملا نأل ؛نافلاحتي امهنأ هانعمف

 خسفي مث «فلاحتلا :هبجومو «نمثلا يف فالتخالا م عقو دقو «يرتشملاو

 .رومأملا ةيراجلا ُمَرلَتف ءامهنيب ئرج يذلا دقعلا

 «هارتشاف ھ4 تب مار ءدبعلا اذه هل يرتشي نأ هَرَمَأ ولو) :لاق

 قّدصو «.يفلأب :هتيرتشا رومأملا لاقو «ةئامسمخب هتيرتشا :رِمآلا لاقف

 .(هئيمي اا لوق لوقلاف :رومأملا ر عئابلا

 وه ذإ «عئابلا قيدصتب فالخلا عفترا هنأل ؛انه اه فلاحت ال :ليق

 .فالتخالا ربتعاف «ٌبئاغ وه لوألا ٍةلأسملا يفو ءرضاح

 .انركذ امك «نافلاحتي :ليقو



 ءارشلا يف لصف ۲۸

 ماه. و. د. اه د. او ا. اه هاو واه ده واو اوافق هه واف و ده ا ه هو و اهو هاو و ده هاهو هاه هو هاو «o هاو

 ا 7 9 عئابلاو , عئابلا ريمي وهو «فلاحتلا نيمي مظعم و دقو
 ه م -

 امهنيب ِرْجَي مل ذإ «لكوملا نع يبنجأ :هلْبَقو ءامهنع يبنجأ :نمثلا ءافيتسا
 روصنم يبأ مامإلا لوق اذهو «فالخلا ا سلف ا داف و

 .ملعأ ئلاعت هللاو ٌرهظأ وهو «هّللا همحر “يديرئاملا

FF ¢ FF 

 لوقلاف «هيف روكذملا :لاقي امع باوج اذهو «هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 ٥۷/١١. ةيانبلا .ركذ دقو :هلوقب باجأف «فلاخي فلاحتلاف «هنيمي عم ءروكذملا لوق

,#2 0 

 «دومحم نب دمحم نب دمحم :همساو قرب لحم ل اس «يديرتاملا 2

 .101/6 مالعألا .ه۳۳۳ ةنس ئفوتملا «روهشملا مامإلا



 لصف

 دبعلا سفن ءارشب ليكوتلا يف

 ءهيلإ اهعَقَدو .يفلأب ىلوملا نم يسفن يل رتشا : لجرل دبعلا لاق اذإو

 وهف هجولا اذه ىلع هعابف «هسفنل هُتيرتش ثا : ئلوملل لجرلا لاق نإف

 . ئلوملل ءالّولاو

 يرتشملل دبع وهف : ئلوملل يعي مل نإو

 "لصف

 دبعلا سفن ءارشب ليكوتلا يف

 .يفلأب "'ئلوملا نم يسفن يل رتشا | :لجرل دبعلا لاق اذإو) :لاق

 اذه ىلع هعابف «"هسفنل هثيرتشا :ئلومللا لجرلا لاق نإف «هيلإ اهَعفدو
 .(ئلوملل ءالولاو رح وهف :هجولا

 قاتعإلا لوبك :هسفن ولبعلا ءارشو «قاتعإ :هنم دلبعلا سفن عيب نأل

 رتشا هنأك راصف «قوقحلا "هيلع عجرت ال ذإ «هنع ٌريفس ٌرومأملاو «لدبب
 .ءالّولا بقعأ :ًاقاتعإ ناك اذإو «هسفنب هّسفن

 هئقيقح ظفللا نأل ؛(يرتشملل دبع وهف :ئلوملل نّيعي مل نإو) :لاق

 .يالوم نم : خست يفو )١(

 .دبعلا ىلإ دقعلا فاضأ يأ (۲)

 .هيلإ : خسُن يفو (۳)



 دبعلا سفن ءارشب ليكوتلا ىف ۰

 . هلثم فلأ : يرتشملا 0 0

 يسفن ينعب : : هالومل لاقف «كالوم نم كسفن يل رتش : دبعل لاق نمو

 0 : لعفف ءاذكب نالفل

 .اهيلع ظفاحيف نبي مل اذإ اهب لمعلا نكمأو «ةضواعملل

 :ةضواعم ناك اذإو «ٌبرّيعتم هيف ٌزاجملا نأل ؛هّسفن ٍدبعلا ءارش فالخب
 * كلا فق

 .هرلبع بسك هنأل ؟(ئىلوملل فلألاو)

 مل ثيح «هّيمذ يف هنإف «دبعلل ًانمث ('"”هلثم فلآ :يرتشملا یلعو)
 .ءادألا حصي

 نأل ؛هنايب طرتشي ال ثيح «هريغ نم دبعلا ءارشب ليكولا فالخب

 .دقاعلا وحن هجوتت ةبلاطملا نيلاحلا ي يفو ءردحاو رطَمَت ىلع كانه نيدقعلا

 «ليكولا ىلع ةبلاطم الو «ءالولل بِقعُم قاتعإ امهدحأف انه اه امأ

 نام الق قدمنا ةضواعملا ياو ا ا هاسع ئلوملاو

 ينب :هالومل لاقف «كالوم نم كسفن يل رتشا :رلبعل لاق نّمو) :لاق
 ريغ نع ًاليكو خلص دبعلا نال ؛(ريآلل وهف :لعفف ءاذكب نالفل يسفن

 هنإ ثيح نم ؛ "هيلع دري عيبلاو «هتيلام نع يبنجأ أ هنأل ؛هسفن ءارش يف

 تاعبط يفو يدعس ةخسن يف ءاجو «ةيطخلا خس يف :نّيبي :تبثأ امك (۱)

 .57/1 راكفألا جئاتن يف امك .نيبي يأ :نيعي :ئنعمو :تلق .نيعي :ةميدقلا ةيادهلا

 ت كلذ ذاهب هل كو )0

 .ةيناطلسلا ةخسنلا ه۷۹۷ ةخسن .دبعلا ىلع يأ (۳)



 ۳۱ دبعلا سفن ءارشب ليك وتلا يف

 .رح وهف : نالفل : لقي ملو «يسفن ينْعب : لاق ول اذكو

 2 و 2 31 نإ

 عيبلا لعب سبحلا عئابلا كلم ال یتح ةد يف هتيلام نأ الإ «لام

 ع رز 5

 .رمآلل دقعلا عقيف ءالاثتما هلعف حلص :رِمآلا ىلإ هفاضأ اذإف «نمثلا ءافيتسال

 نود «ئلوملا هب يضر دقو قاتعإ هنأل و :هسفنل َدَقَع نإو

 سنجب تأ هنكلو ءِنّيعم ءيش ءارشب ليكو ناك نإو ٌدبعلاو «ةضواعملا
 و راے ےب و

 .ليكولا لع ذفني هلثم يفو ءَرَخآ فرصت
 0 1 هو 8 5 5 5 5

 نأل ؛(رَح وهف :نالفل :لقي ملو «يسفن ينعب : لاق ول اذكو) :لاق
 »ع و 4 2 58 و ر

 اعقاو فرصتلا ئقبيف «كشلاب الاثتما عقي الف «نيهجولا لوتحي قلطملا

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءنْيقّرصتلا فالتخال ؛نايبلا نم دب الف .هسفنل

 3 9F ا ا

 .دبعلا يأ )١(

 .ئلوملل دبعلا يأ (؟)



 لصف ۳۲

 لصف
 ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 ال نمو .هّدجو هيبأ عم َدِقعَي نأ هل ٌروجي ال ءارشلاو عيبلاب ليكولاو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هل هّثداهش لبق

 .هبئاكم وأ هدبع نم الإ «ةميقلا لثمب مهنم هعيب زوجي : الاقو

 لصف

 ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 02 7 8 و

 مو «هدجو هيبأ عم َدِقعَي نأ هل زوجي ال ءارشلاو عيبلاب ليكولاو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح یبآ دنع هل هّيداهش لبي ال

 نأل ؛(هبتاکم وأ هدبع نم الإ «ةميقلا لثمب مهنم هعيب زوجي :الاقو

 .ةعطقنم عفانملاو «ةنيابتم كالمألا ذإ هيف ةمهت الو ٌقّلطم ليكوتلا

 .ئلوملل :دبعلا دي يف ام نال ؛هسفن نم ٌميب هنأل ؛دبعلا فالخب

 .زجعلاب ةقيقح بلقنيو «بتاكملا بسك ىف ىح ئلوملل اذكو

 «ةمهتلا عضوم اذهو «تالاكولا نع ةانثتسم ةمهّثلا عضاوم نأ :هلو

 .ةداهشلا لوبق مدع ليلدب

 ةو نم ةف نم اعين راضف «ةلصتم مهنيب عفانملا نألو

 .فالخلا اذه ىلع :فرّصلاو ةراجإلاو



 ۲۳ ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 or »و 4 و

 ةفينح يبأ دنع ضرعلابو ريثكلاو ليلقلاب هعيب زوجي عيبلاب ليكولاو
 . هللا همحر

 الإ ٌروجي الو «هلثم يف سانلا نّياغتَي ال ناصقنب هعبب زوجي ال :الاقو

 يبأ دنع ٍضْرعلابو ريثكلاو ليلقلاب هيب زوجي عيبلاب ليكولاو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح

 الإ ٌروجي الو «هلثم يف سانلا نباغتي ال ناصقنب هعيب زوجي ال :الاقو
 عفدل تافرصتلا نأل ؛فّراعتملاب دّيقتي رمألا قّلطم نأل ؛(ريناندلاو مهاردلاب

 .دوقنلابو «لثملا نمشب عيبلا :فراعتملاو ءاهعقاومب ديقتتف «تاجاحلا

 .ةجاحلا نامزب ةيحضألاو دْمَجلاو محلا ءارشب ليكوتلا يت اذهلو

 هكلمي ال اذهلو او نع دف »وجو نم عیب : حاف نبغي لا تالو

 .يصولاو بألا

 مسا قّلطم هلوانتي الف از نوا يجو نم عيب :ةضياقملا اذكو
 .عيبلا

 هقالطإ ىلع ىرجيف «قلطم عيبلاب ليكوتلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ةدش دنع فّراعتم نيعلاب وأ «شحافلا نّبَعلاِب عيبلاو «ةمهتلا عضوم ريغ يف

 نا سوراو ةا لإ ةجاحلا
 يورملا وه ام ىلع «هللا همحر ةفينح يبأ لوق ئلع ةعونمم الا

 نأ ريغ د :عيبي ال َفَلَح نم نإ ئتح ءوجو لك نم عيب هنأو «هنع

 1۹/١١. ةيانبلا .ةيحضألاو دّمجلاو محفلا عيب لئاسم يأ (۱)



 ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف ۳٤

 يف سانلا نباتي ٍةدايزو ةميقلا لثمب هدَّقَع زوجي ءارشلاب ليكولاو
 .هلثم يف سانلا نبغي ال امب وجي الو ءاهلثم

 .نيموقملا ميوقت تحت لخدي ال ام : هلثم يف سالا نباغتي ال يذلاو

 . "هيف رظن الو «"'"”ةيرظن امهتيالو نأل ؛عيب هنأ عم هناكلمي ال يصولاو بألا ت 0 2 و 5 تچ

TTTو  
 لک دح دوجول ؟هچو لك نم عيبو «هجو لک نم ءارش :ةضياقملاو

 .امهنم دحاو
 ا وە و و 0
 سانلا نباتي ةدايزو ةميقلا لثمب هدقع زوجي ءارشلاب ليكولاو) :لاق

 هيف ةمهتلا نأل ؛(هلثم يف سانلا ُنَباعتَي ال امب زوجي الو ءاهلثم يف
E: 2 8 ٠. 0 eرم ام ىلع «هريغب هَفَحْلأ :هقفاوي مل اذإف «هسفنل هارتشا هلعلف «ةققحتم  

 ال هنأل ؛رمآلا ئلع ڈفني : "”اولاق :هنّيعب ءيش ءارشب ًاليكو ناك ول ئتح

 اار كلذ

 ؛هدنع زاج :اهلثم رهم نم َرثكأب ةأرما هجّوز اذإ حاكنلاب ليكولا اذكو
 و وك ع 2

 الو «ةمهتلا هذه نكمتت الف «دقعلا ىف لكوملا ىلإ ةفاضإلا نم دب ال هنأل

 .دقعلا قلطي هنأل ؛ءارشلاب ليكولا كلذك

 ميوقت تحت لخدَي ال ام :“هلثم يف سانلا ٌنباْغَتَي ال يذلاو) :لاق
 .(نيموقملا

 .ةحلصملاو رظنلا طرشب ةديقم يأ )١(

 .شحافلا نبغلا يف يأ (۲)

 ۷٠/٠١. ةيانبلا .خياشملا ةماع يأ (۳)

 .هيف سانلا نباغتي ال :خسُت يفو (5)



 Yo ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 ڪڪ ص

 1 5 ك «

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج : هفصن عابف .هدبع عيبب هلكو اذإو

 .امصتخي نأ لبق ٌرَخآلا فصنلا عبي نأ الإ ؛نوجي ال : الاقو

 يفو «هدزاي هد :تاناويحلا يفو ین هد :ضورعلا يف :ليقو

 يف 0-0 «لوألا يف هذوجو 8 فرصتلا نأل ؛ ا هد :تاراقعلا

 .طسوألا يف طّسوتيو «ريخألا

 .فّرصتلا ةّلقل : نْبَّغلا ةرثكو

 همحر ةفينح يبأ دنع زاج :هّفصن عابف «هدبع عيبب هلكو اذإو) :لاق

 عاب ول هنأ ئرت الأ ؛عامتجالاو قارتفالا ٍديَق نع قلطم ظفللا نأل ؛(هللا

 .ىلوأ :هب فصنلا عاب اذإف «هدنع زوجي :فصنلا نمثب لكلا

 .ةكرشلا ررض نم هيف امل ؛يفراعتم ريغ هنأل ؛(زوجي ال :الاقو)

 عقي دق يفصنلا عيب نأل ؛(امصتخي نأ لبق َرَخآلا فصنلا يبي نأ الإ)

 .قرفي نأ ىلإ جاتحيف «ةلمج هيرتشي نم دجي ال نأب «لائتمالا ىلإ ةليسو
 مل اذإو «ةليسو حقو هنأ نيت :لوألا عيبلا ضقت لبق يقابلا عاب اذإف

 .امهدنع ناسحتسا اذهو ءزوجي الف «ةليسو عقي مل هنأ رهط : عبي

 )١( ةيانبلا .مهرد فصن :دارملاو «ةيسرافلا ةغللاب ٠١/۷۲.

 ) )۲.رشع دحأل مسا

 ) )۳.رشع ينثال مسا

  (0).لوألا عيبلا يأ



 ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف فره

 ئرتشا ناف «فوقوم ءارشلاف : هَفصن ئرتشاف ءرلبع ءارشب هلکو نإو
 .لكوملا مل : هيِقاب

 هّدرف ءهضبقي مل وأ ّنمثلا ضْبَقو .هعابف «هرابع عيبب ًالجر َرَمَأ نمو
 وأ نيمي ءابإب وأ ٍةنيبب ؛ يضاقلا ءاضقب هلثم ثادحي ال بيعب هيلع يرتشملا

 ر الع هدي هنإف : رارقإب

 نإف فرقرم ءارشلاف هفضل :ئرتشاف : «ديع هارب هلكو نزول لاق
 نأب «لاثتمالا ىلإ ةليسو عقي دق ضعبلا ءارش نأل ؛(لكوملا مل :هّيِقاب ئرتشا

 يقابلا ئرتشا اذإف ءًاصقش ًاصقش هئارش لإ جاتحيف «ةعامج نيب ًاثوروم ناك
 .قافتالاب اذهو «رمآلا ئلع ٌذفنيف «ةليسو عَ هنأ نّيبت :عيبلا رمآلا در لبق

 رم ام ىلع «ةمهتلا ققحتت ءارشلا يف نأ :هللا همحر ةفينح يبأل قرفلاو

 «هقالطإ هيف ٌربتعُيف «حصيف ءهّكلم ُفداصي عيبلاب َرمألا نأ :رحآ قرفو
 دييقتلا هيف ٌربتعي الف ءحصي ملف :ريغلا كلم فداص ءارشلاب ّرمألاو

 ."”قالطإلاو

 ءهضبقي مل وأ ّنمثلا ضَبَقو «هعابف «هرلبع عيبب الجر َرَمَأ نَمو) :لاق

 ءابإب وأ ني « يضاقلا ءاضقب هلثم ثدحي ال بيعب ب "هيلع يرتشملا هّدرف

 علا ثودحب نقيت يضاقلا نأل ؛(رمآلا هدر هنإف :رارقإب وأ نيمي

 .جَجحلا هذه ىلإ ًادنتسم هؤاضق نكي ملف نانا

 .هللا همحر ةفينح يبأل ر رخآ قرفو يأ )١(

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .فرعلا ربّتعاف (۲)

 .ليكولا ئلع يأ )۳(



 ¥ ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 ك 5 و د 3 5
 . نيمي ءابإب وأ «ٍةنيبب هلثم ثدحي بيعب هيلع هدر نإ كلذكو
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 .رومأملا مر : رارقإب كلذ ناك نإف

 لوم فدي الفلا ملعي يضاقلا نأ :«"باتكلا» يف اهطارتشا ليفان

 ججحلا هذه ىلإ جاتحيف «عيبلا خيرات هيلع هبتشا هنكل ءآلثم رهش ٍةدم يف

 .خيراتلا روهظل

 بيبطلا لوقو َنهّلوقو «ءابطألا وأ ءال ا ال اغ ناک وأ

 .درلا يف "اهيلإ ٌرقتفيف ءدرلا يف ال او يف ةجح

 ءيش ئلإ جاتحي ال :رهاظ بيعلاو «عيبلا نياع يضاقلا ناك ول ئتح

 .ةموصخو در ىلإ ليكولا ٌجاتحَي الف «لكوملا ىلع در وهو ءاهنم

 ؛(نيمي ءابإب وأ ويب هلثم ثّدحَي بيعب هيلع هدر نإ كلذكو) :لاق

 ةع نه الا ك ركل فاطم هح هلا نأ

 ٠ :روآلا ملف «عهبملا هيسرامم مدع رابتعا
 «ةريصاق ةجح رارقإلا نأل ؛(رومأملا مل :رارقإب كلذ ناك نإف) :لاق

 a فروا ركل " ةيرعسلا هناعبإل هاه رظفي كني
 .هلوكتب وأ «قنييب همزایف «لكوملا ميصاخُي نأ هل نأ الإ ءاهنع َلكتيل نيميلا

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ ۷٦/١١.

 ) )۲.ججحلا ىلإ يأ
 .لوكنلاو توكسلا :عفرلاب :خسُت يفو (۳)

 .لوكنلاو :خسُت يفو )٤(



 ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف ۳۸

 لاقو «ةئيسنب هتعبف ءدلقنب يدبع عيبب َكُتَرَمَأ : رخال لاق نمو
 ىلإ و

 .رمآلا لوق لوقلاف : E هعببب ينترمأ : ٌرومأملا

 . براضملا لوق لوقلاف : لاملا برو براضملا كلذ ىف فلتخا نإو و و »2 5 5 ل

 ك دل كاسي نيعلاو «ةرازقإب ءاضق ريغب درلا ناك اذإ ام فالخب

 .امهثلاث ر عئابلاو شا ٌقح يف ٌديدج عيب هنأل ؛ هاب ميصاخُي نأ هل ٌنوكي ال

 ؛ةرضاف' ةجحلا نأ ريغ «يضاقلا ةيالو مومعل ؛خلسف :ءاضقلاب ٌدرلاو

 ثيح نمو «هّمصاخي نأ هل ناك :خسفلا ثيح نيف «ٌرارقإلا يهو

 .ٍةجحب الإ لكوملا مزلي ال :روصقلا

 لكوملا مزلي :هرارقإب ءاضق ريغب ٌدرلاو «هلثم ثّدحَي ال ُبيعلا ناك ولو
 .نيعتم درلا نأل ؛ةياور يف «ةموصخ ريغ نم

 .انركذ امل ؛لكوملا مصاخي نأ هل سيل :تاياورلا ةماع يفو

 عوجرلا ىلإ مث ءّدرلا ىلإ لقتني مث «ةمالسلا فْصَو يف قحلاو
 E ةيافكلا يف هاّنيب دقو ءدرلا ٍنّيعتي ملف «ناصقتنلاب

 لاقو «ةئيسنب هّتعبف ءلقنب يدبع عيب كئرَمأ : :رَخآل لاق نّمو) :لاق

 َرمألا نأل ؛(رمآلا لوق لوقلاف :ًائيش لقت ملو «هعيبب ينترمأ :رومأملا

 .قالطإلا ئلع ةلالد الو «هتهج نم دافتسي

 لوق لوقلاف :لاملا برو براضملا كلذ يف فلّتخا نإو) :لاق
 فرصتلا كلمي هنأ ئرت الأ ولا ةبراضملا يف لصألا نأل ؛(براضملا

 .قالطإلا ةلالد تماقف «ةبراضملا : ظفل ركذب

 .يهتنملا ةيافك :هباتك يف يأ )١(



 ۳۹ ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف

 .هدي يف عاضف ءانهر نمثلاب ذخأو «هعابف ءهرابع عيبب الجر رم نمو

 . هيلع نامض الف : هيلع لاملا ئَوَتف ءاليفك هب َذَخَأ وأ

 عون يف براضملاو «عون يف ةبراضملا لاملا بر ئعدا اذإ ام فالخب

 لّرتف ءامهقداصتب قالطإلا طقس هنأل ؛لاملا ُبرل لوقلا نوكي ثيح :رَخآ
 .ةضحملا ةلاكولا ىلإ

 يبأ دنع ناك لجأ يأ ىلإ ةئيسنو ًادقن هّمِظنني : عيبلاب رمألا قلطم مث

 . دقت دق هجولاو «وفراعتم لجأب ديقتي :امهدنعو

 يف عاضف اعز نمثلاب َدَحأو «هعابف «هرلبع عيبب الجر مَآ نّمو) :لاق

 .(هيلع نامض الف :هيلع لاملا ئوتف «ًاليفك هب َذَخَأ وأ «هدي
 رر و 0 2 1 .

 قثوت ةلافكلاو ءاهنم :نمثلا ضبقو «قوقحلا يف ليصأ ليكولا نأل

 انيك اا ا و نايترالاو هن

 ٍضْبَق يف هبانأ دقو «ةباين لعفي هنأل ؛نْيَدلا ضبقب ليكولا فالخب

 ال اذهلو «ةلاصأ ٌضبقي عيبلاب ليكولاو «نهرلا ذخأو ٍةلافكلا نود «نّيَدلا
 و و2

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"هنع هرجح لكوملا كلمي
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 .عيبلاب ليكوتلا ةلأسم يف مدقت دق نيبناجلا نم هجولا يأ (1)

 .نمثلا ضبق نع يأ (۲)
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 لصف

 نود «هب الكو اميف فرصتي نأ امهدحأل سيلف : نّيليكو لکو اذإو
 و ےس

 لصف

 نيتثالا ةلاكو نايب يف

 هب الكو اميف فرصتي نا امهيدحأل سيلف :نّيليكو لكو اذإو) :لاق
 .(رخآلا نود

 حاكنلاو عّلخلاو عيبلاك «يأرلا ىلإ هيف ٌجاتحُي فرصت يف اذهو
 ءامهدحأ يأرب ال ءامهيأرب يضر لكوملا نأل «كلذ ريغو «ةراجإلاو
 يف يأرلا لامعتسا عنمي ال ٌريدقتلا نكلو رقم ناک نإو لدبلاو

 . يرتشملا رايتخاو "ةدايزلا

 ؛ٌرذعتم اهيف عامتجالا نأل ؛(ةموصخلاب امهّلكوي نأ الإ) :لاق

 “يوقتل ًاقباس هيلإ جاتحُي يأرلاو ءءاضقلا سلجم يف بْمّششلا ئلإ ءاضفإلل
 كلا

 .نمثلا لكوملا نيب نإو ينعي )١(

 .ةماتلا هتفرعمو ءامهدحأ ءاكذل ؛يأرلا عامتجا دنع نمثلا ةدايز يأ (1)

 نيرتشملا نم نأل ؛هعيبب الكو ام امهنم يرتشي يذلا يرتشملا رايتخا يف يأ (۳)
 .47/17 ةيانبلا .لطامي ال نم ٌرخآلا راتخيف «نمشلا ءادأ يف لطامي نم

 .ميدقتل :خسُن يفو (4)



 14١ نينثالا ةلاكو نايب ىف

 درب وأ ء« ضوع ريغب هديه سب د وأ « ضوع ريغب هتجور قالطب وأ

 :هيلغ يد اضف وأ «هدنع ٌةعيدو

 .هب لکو اميف لكوي نأ ليكولل سیلو

 . كيأرب لّمعا : هل لوقي وأ «لكوملا هل َنّدأي نأ الإ

 وأ 2ص وع ريك "هد قتعب وأ (« ضوِع ريغب هتجوز قالطب وأ) :لاق

 ىلإ اهيف جاتحي ١ ال ًءايشألا هذه نال «؛ (هيلع نيد ءاضق «هدنع ةعيدو درب

 ا داراب لا ار ا ريق وهي ا

 اما لاف رآ امش نإ اهاقلط اميل لاق |ذإ اه. فالكم اهر

 ىلع ٌرِصتقي كيلمت هنأ ئرت الأ ؛امهيأر ىلإ ضيوفت هنأل ؟امكيديأب

 ب غا يولع قالطلا قلعه الو: اعلا

 «فرصتلا هيلإ ضو هنأل 1 ليكولل سيلو) :لاق
 .ءارآلا يف نوتوافتم سانلاو «هيأرب يضر هنأل اذهو «هب ليكوتلا نود

 .اضرلا دوجول ؛(لكوملا هل َنَّذأي نأ الإ) :لاق

 .ليكولا يأر ىلإ ضيوفتلا قالطإل ؛ (كيأرب لّمعا :هل لوقي وأ)

 ال تح «لكوملا نع ًاليكو يناثلا نوكي :هجولا اذه يف زاج اذإو

 رم دقو «لوألا تومب نالزعنيو «هتومب لزعني الو «هّلرَع لوألا كمي
 .يضاقلا بدأ يف هريظن

 .هربتعاف :خسُت يفو )١(

 نإف «رادلا امهلوخدب قالطلا قيلعتب نيلجرلا لعفب قالطلا قيلعت ربتعاف يأ (۲)
 .486/ 1١1 ةيانبلا .انه اه اذكف «قالطلا عقي ال :امهدحأ لوخدب



 نينثالا ةلاكو نايب يف كح

 و م 0 َ 5 ص ا

 .زاج : هترضحب هليكو دقعف .هلكوم نذإ ريغب لکو نإف

 .ْرِجَي مل : هتبيغ لاح يف َدَقَع نإو

 .زاج : هزاجأف «هّعَلبف «ليكولا ٌريغ عاب ول اذكو
 امرا رى 7 سلا 6 و دے 470

 ا ةرح ةريغص يهو ءهتنبا يمذلا وأ دبعلا وأ بتاكملا جوز اذإو

9٠ 2 ٠ 0 eو 0007 و  

 نأل ؛(زاج :هترضحب هليكو دقعف «هلکوم ِنذإ ريغب لکو نإف) :لاق
 ."'هقوقح يف اوملكتو ءَرَضَح دقو لوألا يأر ٌروضح دوصقملا U صا ل 9-0 ص

 هَمْلبَي نأ الإ ءهّيأر هتاف هنأل ؛(ُْجَي مل :هتبیغ لاح يف دمع نإو) :لاق
 .زاج :هّريجيف

 .هيأر هرضح هنأل ؛(زاج :هزاجأف ءهَّعَلبف «ليكولا ٌريغ عاب ول اذكو) :لاق
 ا or ر ص و 2

 جاتحي يأرلا نأل ؛زوجي :هتبيعب دقعف «يناثلل نمثلا لوألا رّدق ولو

 .لصح دقو ءًارهاظ نمثلا ريدقتل ؛ "هيف هيلإ

 امهيلإ ضروف اّمَّل هنأل ؛ّنمثلا َرَدَقو «نيليكو لكو اذإ ام فالخب اذهو

 رايتخاو «ةدايزلا يف امهيأر ٌعامتجا ضرع نأ َّرَهَظ :نمثلا ٍريدقت عم

 .هاّنيب ام ىلع « يرتشملا

 مظعم يف هّيأر هضرغ ناك :لوألا ىلإ ضوْفو «نمثلا رّدقي مل اذإ امأ

 .نمثلا ىف ريدقتلا وهو ءرمألا
 د £ 7 0 ءَ 3 - 3 5 5

 ةرح ةريغص يهو «هتنبا "”يمذلا وأ دبعلا وأ بتاكملا جوز اذإو) :لاق

 )١( ةيانبلا .يناثلا دقعلا قوقح يف ةيفنحلا خياشم ملكت يأ 1١5//81.

 ) )۲.دقعلا يف يأ

 ) )۳.تنبلا تيقبو «تتامو «تملسأ مث ءتنب اهلو اهقلطو «هتحت ةأرما نأ ول امك



 ۳ نيئثالا ةلاكو نايب يف

 هو 4
 .زجي مل : اهل ئرتشا وأ عاب وأ «ةملسم

 . كلذك را تدر ىلع لق اذإ ٌدترملاو : الاقو

 .(ْرْجَي مل :اهل ئرتشا وأ عاب وأ «ةملسم
 ري الأ «ةيالولا ناعطقي َرفكلاو ّقّرلا نأل ؛اهلام يف فقّرصتلا :هانعم

 ! ؟هريغ حاكنإ كلمَي فيكف «هسفن حاكنإ كمي ال ق وقرملا نأ

 .هيلع هثداهش لمت ال ئتح «ملسملا ئلع هل ةيالو ال هنأل ېو رفاكلا اذكو

 ؛قفشملا رواقلا ىلإ ضيوفتلا نم ا ااف ةيرظنا يال و هلم نالو

 ىلع ةقفشلا عطقي ٌرفكلاو «ةردقلا ليزي قرلاو ءرظنلا ىنعم ققحتيل
 .امهيلإ ٌضرقُي الف ءملسملا

 يبرحلا نأل ؛("”كلذك : :يبرحلاو هتدر ىلع لق اذإ ُثترملاو :الاقو)

 نإو هلام يف هفّرصتف دترملا امأو .ةيالولا بسب نأ یوا «يمذلا نم دعبأ

 ؛عامجإلاب «”'هدلو لامو «هدلو ىلع فوقوم هنكل ءامهدنع ًاذفان ناك

 و ءةيرظن ةيالو اهنأل

 «لطبيف «ةدرلا ىلع لق اذإ ٌعاطقنالا ةهج ٌرقتست مث «ةددرتم يهو
 .ملعأ ئلاعت هللاو ٌحصيف ؛ًاملسم ناك لري مل هنأك لعجُي :مالسإلابو

RRR د 

 .هريغ حاكنإ كلمي ال يأ )١(

 درت ةهبشلا نأل :ركذلاب اذه ص خو ءزوجي ال ملسملا ئلع امهفّرصت يأ (۲)

 .40/117 ةيانبلا . ةّدفان :امهوحنو ءارشلاو عيبلاب دترملا تافرصت نأل ؛امهلوق ْىلع

 هتيالوف «لطب :الإو ءحص :ملسأ نإ .همالسإ ىلع فوقوم هفرصت نکل يأ (۳)

 .۹۸/۷ راكفألا جئاتن ها .همالسإ ىلع فوقوم هدلو لامو «هدلو ىلع
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 باب

 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا
 ل و

 ضبقلاب ليكو : ةموصخلاب ليكولا

 باب

 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 .هللا همحر رفزل ًافالخ «""'اندنع (ضبقلاب ليكو :ةموصخلاب ليكولا) :لاق

 .هب ضري ملو «ةموصخلا ٌريغ ضبقلاو «هتموصخب يضر :لوقي وه
 اهؤاهتناو ةموصخلا ٌماَمَتو «هّمامتإ َكَّلَم :ًائيش َكَّلَم نم نأ :انلو

 .ضبقلاب

 .لاملا ىلع ْنَمَتْوَي ال نم ةموصخلا ىلع َنَمَّتْوي دقو

 ىف هنأل ؛ةياورلا لصأ ىلع «ضبقلا ُكلمَي :ىضاقتلاب ليكولا :هٌريظنو
 ئوتفلاو ءعضولا ىلع ضاق وهو «هفالخب فرُعلا نأ الإ «"ًاعضو هانعم

 .كلمي ال هنأ ىلع مويلا

 يرودقلا رصتخم يف امك «هّللا مهمحر دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ )١(

 . ۱۷۹ص

 .ةغللاو عضولا ثيح نم يأ (؟)



 ٤0 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 .ًاعم الإ ناضبقي ال : ةموصخلاب نْيَليكو اناك نإف
 02  ھ4

 همحر ةفينح يبأ دنع ةموصخلاب اليكو نوكي : نيدلا ضبقب ليكولاو

 .ًامصخ نوكي ال : الاقو هللا

 يضر هنأل ؛(ًاعم الإ ناضبقي ال :ةموصخلاب نْيليكو اناك نإف) :لاق
 تالا کا ا ندع ا ا ا 1 اميتاب
 رم ام ىلع «ةموصخلا

 ةفينح يبأ دنع ةموصخلاب ًاليكو نوكي :نّيدلا ضْبقب ليكولاو) :لاق
 :هئاربإ وأ «لكوملا ءافيتسا ىلع ةنيبلا هيلع تميقأ ول ئتح «(هللا همحر

- 
 و

 .هدذنع

 اههنحر ب نبا نع لا ورید ؛(امصخ نوكي ال :الاقو)

 يدتهي :لاملا ىلع ُهَمَتْوُي نَم لك سيلو «ةموصخلا ٌريغ ضبقلا نأل ؛هلل
 ."'اهب ًاضر :ضبقلاب اضرلا نكي ملف «تاموصخلا يف

 ئضقُت نويدلا نأل ؛كلمتلاب هلكو هنأ :هللا همحر ةفينح ينألو
 هقح نيعل ءافيتسا لج هنأ الإ ءرّرصتُي ال هسفن نيدلا ضب ْذإ ءاهلاثمأب
 ليكولاو «ةبهلا يف عوجرلاو «قعفشلا E ليكولا هبشأف «هجو نم

 هوك يسع ةففعلا ا ا

 .كلانه ذخألا لبق ًامصخ نوكي امك «ضبقلا لبق ًامصخ

٠ 

 .ةموصخلاب يأ )١(

 ضبقب ليكولا ةلأسم هذه يأ ءهذهو :خسُن يفو :«نيدلا ضبقب ليكولا يأ ()

 45/1١1. ةيانبلا .نيدلا
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 و سى

 . عامجإلاب ,ةموصخلاب اليكو نوكي ال : نيعلا ضبقب ليكولاو
 و : ت ۶ ا ےک

 دبعلا هدي يف وه يذلا ماقأف هل ٍدبع ضبقب اليكو لكو نم نإ ىتح
 .بئاغلا رضحَي تح ٌرمألا فق : هايإ هعاب لكوملا نأ ةنيبلا

 .كلذ ٌريغو «قاتعلاو قالطلا كلذكو

 نأل اذهو ءءارشلا ةرشابم لبق ًامصخ نوكي ال ءارشلاب ليكولاو

 .اهيف ًامصخ نوكيف ءاهيف ليصأ وهو ءًاقوقح يضتقت ةلدابملا
 ؛(©”ءامجإلاب «ةموصخلاب ًاليكو نوكي ال :نيعلا ضْبَقِب ليكولاو) :لاق

 .لوسرلا هّبشأف «قلدابمب سيل ضبقلاو ضّْحَم نيمأ هنأل

 دبعلا هدي يف وه يذلا ماقأف «هل رابع ضْبقب ًاليكو لكو نم نإ ئتح)
 اذهو ء(بئاغلا' رضحي تح رمألا فقو :هايإ غاب لكوملا نأ ةنيبلا

 ر
 .ناسحتسا

 .ربتع ملف ءمصخ ىلع ال تماق ةنيبلا نأل ؛ليكولا ىلإ َمَدُي نأ :سايقلاو

 يف لكوملا مام همايقل ؛هري ٍرْصَق يف ٌمصخ هنأ :ناسحتسالا جو

 ."”هدي رصقتف « ضبقلا
 ماقأ اذإ امك راصف «عيبلا ىلع ةنيبلا ٌداعُت :بئاغل اغلا ٌعئابلا رضح ول ىتح

 .اذه اذك هدي ٍرصَق يف َلَبَُت اهنإف :كلذ نع هّلَرَع لكوملا نأ ىلع ةنيبلا

 .(كلذ ٌريغو «قاتعلاو قالطلا كلذكو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةيفنحلا قافتاب يأ ۹٤/١١.

 هدي رصتقتف : خس يفو .ئوعدلا نع يأ قفز



 4V ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 هرارقإ زاج : يضاقلا دنع هلكوم ىلع ةموصخلاب ليكولا ّرقأ اذإو
 ؛ هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع يضاقلا ريغ دنع ٌروجي الو هيلع

 .ةلاكولا نع جرخَي هنأ الإ «ًاناسحتسا

 سلجم ريغ يف ٌرقأ نإو هيلع هرارقإ زوجي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 . ءاضقلا

 ىلع ةمألا وأ ٌدبعلاو «قالطلا ىلع ةنيبلا ةأرملا تماقأ اذإ :هانعمو

 (ةيدافلا رفح لمح هيد مَ يف بت مهاب ليكولا اع :قاتملا
 َ ."'قالطلاو «قتعلا نود اناما

 هرارقإ زاج : يضاقلا دنع هلكوم ىلع ةموصخلاب ليكولا َرقأ اذإو) :لاق

 ؛هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع يضاقلا ريغ دنع ٌروجي الو «هيلع
 .ةلاكولا نع جري هنأ الإ «ًاناسحتسا

 سلجم ريغ يف رقأ نإو هيلع هرارقإ زوجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ۰ .(ءاضقلا

 لوق وهو «نْيهجولا يف زوجي ال :هللا امهمحر "”يعفاشلاو ٌرفز لاقو
 ىهو «ةموصخلاب ٌرومأم هنأل ؛سايقلا وهو ءألوأ هللا همحر فسوي ىبأ

 ا لوانتي ال ءيشلاب ٌرمألاو ( ةملاسم هال داب رازقإلاو ا

 .ةمألاو دبعلاو ةأرملا لقنب يأ ١(

 مصخب سيل ليكولا نأل ؛قالطلاو قتعلا توبث قَح يف ةنيبلا لبقث ال يأ (۲)

 ٠۲ /٠٥. ةيانبلا .هدي رّصَق يف مصخ هنكلو ءامهيف
 1١5//71. ريبكلا يواحلا (؟)
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 هاو ها. و. هاو واو و ىو. ه٠ و و اه وه وأو. هو و. هه اه وه وه هه هه هه هله هه هو ها هاه هاه

 .رارقإلا ئنثتسا اذإ حصيو ءءاربإلاو حلصلا كِلمَي ال اذهلو

 نايرجل ؛ةموصخ وه باوجب ُدّيقتي :ًاقلطم باوجلاب هلكو ول اذكو
 .ئدهألاف «ئدمألا اهيف ٌراتْخُي اذهلو كلذب ةداعلا

 هكلمي ام هلوانتب هّتحصو «ًاعطق ٌحيحص ليكوتلا نأ :ناسحتسالا ُهْجَو

 «ٌدوجوم زاجملا قيرطو ؛ًائيع امهدحأ نود «باوجلا قَلطم كلذو «ًاعطق
 ال N مقابل ان متل ايلا للا كاش نقل اهب انزع

 ال هنأل ؛حصي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعف :ٌرارقإلا ئنثتسا ولو

 ىلع ةلالد ةدانؤ صيصنتلل نذل ؛ حصي هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .باوجلا قّلطم وهو «ئلوألا ىلع لّمحُي :قالطإلا دنعو ؛هايإ هلي
 ؛ يناثلا يف هُحَحصي ملو «""بولطملاو بلاطلا نيب لصف هنأ :هنعو

 ."””هيف بلاطلا ٌرّيْخُيو «هيلع ًاروبجم هنوكل

 ماقم مئاق ليكولا نإ :هللا همحر فسوي وبأ لوقي : “كلذ دعبف

 .هبئان رارقإ اذكف «ءاضقلا سلجمب صتخي ال هرارقإو «لكوملا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ةتبثم :كلذب ةداعلا نايرجل :ةلمج )١(

 .هيلع ئعدملاو يعدملا يأ (؟)

 .ةموصخلا لع ربجي ال نأب (۳)

 عم ةجاحملا غارف دعب هللا همحر فسوي يبأ عم ةجاحملا نايب يف ٌعورش اذه (4)

 .باوجلا قلطم ىلإ فرصني ةموصخلاب ليكوتلا نأ تبث ام دعب يأ «هللا همحر رفز



 ۲۹ ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 مل : ميرغلا نع هضْيَقِب لاملا بحاص هلكوف «لجر نع لامب لفك نمو

 .ًادبأ كلذ يف ًاليكو نكي

 .ًازاجم وأ ةقيقح ةموصخ ْئمسُي ًاباوج لوانتي ليكوتلا نإ :نالوقي امهو

 ةلباقم يف َّجّرَح هنأل امإ ءًازاجم ةموصخ ءاضقلا سلجم يف ٌرارقإلاو
 رهو 6 ىدتسلاب ٠ ةثايتإ رهاظلا نال 4 هل تس ٠ اينالا وأ ةيوصخلا

 :هب ضتخَيف «ءاضقلا سلجم ىف باوجلا

 نم ٌجرْخَي :ءاضقلا سلجم ريغ يف هرارقإ ىلع ةنيبلا تميقأ اذإ نكل
 بألاك راصو ءًاضقانم راص هنأل ؛ هيلإ لاملا عفدب ٌومْؤَي ال ىتح ‹ةلاكولا

 E لاملا عقدي الو حصي ال :ءاضقلا سلجم يف رقأ اذإ يصولا وأ

 نع هضبقب لاملا بحاص هلک وف «لجر نع لامب لفك نّمو) :لاق

 ولو ل يا نأل ؛ (ًادبأ كلذ يف اليكو نكي مل :ميرغلا

 ."”ةكرلا مدعناف «هتمذ ءاربإ ىف هسفنل لماع راص :اهانحّحص

 ال :اهانحّحص ولو ءانيمأ هنوكل ؛ةلاكولل ٌمزالم هلوق لوبق نألو
 "'هيزال مادعناب ٌمدعنيف «هّسفن ارم هنوكل ؛ لبق ' م

 .ةموصخلا يأ )١(

 .رارقإلل يأ (؟)

 .هيلإ :خسُت يفو (۳)

 .ريغلل لمعلا يأ (5)

 ١١١/1١5. ةيانبلا .هلوق لبقي ال يأ (5)

 .هيمزال :خسُت يفو 2٠١1/١7 ةيانبلا .ليكولا لوق لوبق وهو «ليكوتلا مزال يأ (0)



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا 0٠

 ري : ميرغلا هقّدصف «هنيد ضْبَق يف بئاغلا ليكو هنأ ئعدا نّمو 2 ت 4 و 3 أ و

 . هيلإ نْيّدلا ميلستب
 00 و 5 ا 5 A Ma ىف

 . اينا نيدلا ميرغلا هيلإ عفد : الإو ,هقدصف «بئاغلا رضح نإف

 .هرلي يف ًابقاب ناك نإ ليكولا ئلع هب عجّريو
 . عفدلا دنع هّنمَّض نوكي نأ الإ هيلع عجري مل : هدي يف عاض ناك نإو

 «ءامرغلل هتميق َنوّض ئتح «هالوم هقتعأ نويدم نوذأم ربع ٌريظن وهو
 .نْيَدلا عيمجب دبعلا بلاطيو

 .هاّنيب اَمِل ؛ًالطاب ناك :دبعلا نع لاملا ضبقب بلاطلا هلكو ولف

 َرهُأ :ميرغلا هقّدّصف «هنيد ٍضْبَق يف بئاغلا ليكو هنأ ئعدا نّمو) :لاق

 .هلام صلاخ هيضقي ام نأل ؛هسفن ىلع ٌرارقإ هنأل ؛(هيلإ نْيّدلا ميلستب

 هنأل ؛(ًايناث َنْيَدلا ميرغلا هيلإ حقد :الإو .هقدصف «بئاغلا َرَضَح نإف)

 ءهنيمي عم «هّلوق كلذ يف لوقلاو «ةلاكولا ركنأ ثيح «ءافيتسالا تبقي مل
 .ءادألا ُكُمسفيف

 عفدلا نم هّضرغ نأل ؟(هري يف ًايقاب ناك نإ ليكولا ئلع هب ْعجْرَيو)
 .هَضْبَق ضقني نأ هلف «لصحت ملو «هتمذ ةءارب

 هنأ فرتعا هقيدصتب هنأل ؛(هیلع عجری مل :هدي يف عاض ناك نإو)

 .هريغ مِلِظَي ال مولظملاو ءذخألا اذه يف ٌمولظم وهو «ضبقلا يف قم

 هيلع نومضم ًايناث ًدوخأملا نأل ؛(عفدلا دنع هتمَض نوكي نأ الإ) :لاق



 ۲٥١ ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 نإف «هئاعدا ىلع هيلإ هَعَقَدو «ةلاكولا ىلع هّقّدَصُي مل ميرغلا ناك ولو

 . ليكولا ىلع ميرغلا َعَجَر : a حاس يد

 رمو مل : عدوملا هقدصف «ةعيدولا ضبقب نالف ليکو ينإ : لاق نمو

 هيلإ ميلستلاب

 ةلافكلا ةلزنمب «حصتف «ضبقلا ٍةلاح ىلإ تفيضأ ةلافك هذهو امهم ف

0 

 ىلع هيلإ هعفدو «ةلاكولا ىلع هقدصي مل ميرغلا ناك ولو) :لاق

 ؛(ليكولا ىلع ميرغلا ْعَجَر :ميرغلا ىلع لاملا بحاص ْعَجَر نإف «هئاعدا

 اذإف «ةزاجإلا ءاجر ىلع هيلإ هَعَقَد امنإو «ةلاكولا "ىلع هقدصي مل هنأل

 .هيلع عجر :هؤاجر عطقنا

 .انلق امل ؛ٌرهظأ اذهو «ةلاكولا يف هايإ هبيذكت ىلع هيلإ إ هعفد اذإ اذكو

 ؛بئاغلا َرُضحَي ئتح عوفدملا درسي نأ هل سيل : "اهلك هوجولا يفو
 هَعَفَد اذإ امك راصف «ًاليتحم وأ ًارهاظ امإ «بئاغلل ًاقح راص ئّدؤملا نأل

 .ةزاجإلا لامتحال ؛دادرتسالا ٍكِلمَي مل :ةزاجإلا ءاجر ىلع يلوضف ىلإ

 N رف داتا راب يال
 مل :عدوملا هقدصف ‹ةعيدولا ضبقب ۽ ٍنالف لکو ينإ :لاق نمو) :لاق

 رم ام ىلع «نيدلا فالخب «ريغلا لامب هل رقأ هنأل ؛(هيلإ ميلستلاب ْرَمْوي

 .بجوو تبث امب يأ (۱)

 .يف :خسُن يفو )۲)

 .ةعبرألا يأ (۳)



 ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا 100

 دق لاملا بحاص نأ ميرغلا ئىعّداف «هلام ضْبقِب اليكو لكو نإف ى نيا < 5

 .هفلحتسيف «لاملا بر عبو «هيلإ لاملا عفدَي هنإف : هافوتسا

 دري مل : يرتشملا اضر عئابلا ئعّداف «ةيراج يف بيعب ٌدرلاب هلكو نإو

 (ةريغ هل ثراو الو عمل ًاثاريف ةغيدولا كرو «هوبأ تام هنأ یعدا ولو

 اقفتا دقف «هتوم دعب هلام ئقبي ال هنأل ؛هيلإ عفدلاب َرمَأ :عدوملا هقدصو
 .ثراولا لام هنأ ىلع

 ْرَمؤوُي مل :عدوملا هقدصف ءاهبحاص نم ةعيدولا ئرتشا هنأ ئعّدا ولو
١ : 53 E ل CC K الف ءهِلهأ نِم هنأل ؛ريغلا كلمب ًارارقإ ناك اّيح “ماد ام هنأل ؛هيلإ عفدلاب 

 .هيلع عيبلا ئوعد يف ناقدصُي
 4 004 7ر 00

 لاملا بحاص نأ ميرغلا ئعّداف "هلام ضْبقب اليكو لكو نإف) :لاق
2 75 3 2 7 

 مل ءافيتسالاو «تتبث دق ةلاكولا نأل ؛(هيلإ لاملا عفدي هنإف :هافوتسا دق

 .قحلا خؤي الف «هاوعد درجمب تبثي

 فّلحتسُي الو «هبناجل ًةياعر ؛(هفلحتسيف «لاملا بر ْعِبتيو) :لاق
 .بئان هنأل ؛ليكولا

 :يرتشملا اضر ئابلا ئعّداف «ةيراج يف بيعب ٌدرلاب هلكو نإو) :لاق
 .(ي 2006 !| )ل 3 ي ئتح "هيلع دری مل

 .عدوملا يأ )١(

 .لام :خسُن يفو (۲)

 ٠١5/1١5. ةيانبلا .عئابلا ىلع ليكولا دري مل يأ (۳)

 .ًاعم :بتكو «ها/"8 ةخسن يف ناطبضلا ءاج دقو ءْفّلَحُي :ًاضيأ طبضُتو (5)



 ۳ ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا

 ةرشع مهيلع قفنأف .هلهأ ىلع اهيل مهارد ةرشع ٍلجر ْئىلإ عقد نمو

 .ةرشعلاب ةرشعلاف : هدنع نم

 هَّضَبق ام دادرتساب «كلانه ٌنكمم كرادتلا نأل ؛نْيَدلا ةلأسم فالخب

 ءاضقلا نأل ؛نكمم ريغ "انه اهو ءهلوكُت 0 َرَهَظ اذإ ليكولا
 امك «هللا همحر ةفينح يبأ دنع أطخلا رَهَظ نإو ةحصلا ىلع ضام خسفلاب
 :كيف الل ةنآل ؛ كلذ دعب هدنع يرتشملا فلحتسي الو ءهبهذم وه

 «نّيلصفلا يف اذه ىلع باوجلا َدحّتي نأ بجي :اولاق امهدنع امأو

 .ءاضقلا نالطبل ؛امهدنع ”ركمم َكرادتلا نأل خؤي الو

 هنأل ؛نّيَلصفلا يف َرخْؤُي نأ هللا همحر فسوي يبأ دنع حصألا :ليقو

 «عئابلا ئوعد ريغ نم ًارضاح ناك ول يرتشملا ُفلحتسُي ئتح «رظنلا ٌربتعُي

 قفنأف ءهلهأ لع اهقفنيل مهارد ةرشع لجر ىلإ عقد نمو) :لاق

 .(ةرشعلاب ةرشعلاف : هدنع نم ةرشع مهيلع

 «هانررق دقو «هانركذ ام هيف مكحلاو «ءارشلاب ليكو :قافنإلاب ليكولا نأل
 .كلذك اذهف

 .ًاعربتم ٌريصيو «كلذ هل سيل :سايقلا يفو «ناسحتسا اذه :ليقو

 امأف ءءارشب سيل هنأل ؛نيدلا ءاضق يف ناسحتسالاو سايقلا :ليقو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «"هنالخدي الف ءءارشلا ْنّمضتي :قافنإلا

 نر 38 يي

 .انه اهو :لدب .ةيناثلا يفو :خسُت يفو )١(

 .ناسحتسالاو سايقلا يأ (۲)



 باب

 ليكولا لز
 8 5 58 م

 .ةلاكولا نع ليكولا لِزعَي نأ لكومللو

 .َمَلعَي ئنح ٌرئاج هُرصتو «هتلاكو ئلع وهف :لْزملا هدب مل ناف

 باب

 ليكولا لْزَع
 .(ةلاكولا نع ليكولا َلِزَعَي نأ لكومللو) :لاق

 ناك نأب «ريغلا رح هب ٌقّلعت اذإ الإ ءهّلِطَُي نأ هلف «هقح ةلاكولا نأل
 «ريغلا قَح لاطبإ نم هيف امِل ؛بلاطلا ةهج نم بّلَطِب ةموصخلاب ًاليكو
 .نهرلا دقع اهنّمضت يتلا ةلاكولاك راصو

 لع اوتح ئاج هفرصتو «هتلاكو ئلع وهف : لزعلا هلي مل نإف) :لاق
 عوجر ثيح نم وأ ءهييالو لاطنإ ثيح رم ارارضإ لزعلا يف نأل

 هب ررضتيف 2” هئمضيف يف «عيبملا مّلسيو «لكوملا لام نم ُدَقنيف «هيلإ قوقحلا

 طارتشا "انرکذ دقو لوألا هجولل ؛هریغو E ليكولا يوتسيو
 .هديعت الف «ربخملا يف ةلادعلا وأ ددعلا

 .ليكولا لكوملا نّمضيف يأ )١(

 نع يهنلا نوكي الو :هلوقب «يضاقلا بدأ نم «ثيراوملاب ءاضقلا لصف يف (؟)

 .نادهاش هدنع دهشي ىتح ةلاكولا



 00 ليكو لا لزم

 رادب هِقاَحَلو «ًاقبطُم ًانونج هنونجو «لكوملا تومب ةلاكولا لطبتو

 دير برحلا

 [: ةلاكولا تالطبم]

 اوا وع ع ر نكوملا قوس ةلاكرلا لطفل
 مكح هماودل نوكيف ءمزال ريغ فرصت ليكوتلا نأل ؛(ًادترم برحلا رادب
 .ضراوعلا هذهب لطب دقو ءرمألا مايق نم دب الف « هئادتبا

 .ءامغإلا ةلزنمب :هّليلق نأل :ًاقبطم نونجلا نوكي نأ "”طّرشو

 .موصلا هب طقسي امب ًارابتعا ؛هللا همحر فسوي يبأ دنع ٌرهش :قبطملا حو

 راصف «سمخلا تاولصلا هب طقس هنأل ؛ ةليلو موب نم رثكأ : "”هنعو

 .تيملاك

2 EE 7 e 0 ۶ 0 تادابعلا عيمج هب طقست هنأل ؛لماك لوح :هّللا همحر دمحم لاقو » 

 .ًاطايتحا هب ””ردقف

 ؛هللا همحر ةفينح يبأ لوق :قاحللا يف ”روكذملا مكحلا : اولاق 01 سف, 9 3 ر , (هزع 0 و )4( 5

 نإو هَّدَقَت :ملسأ نإف ءهّتلاكو اذكف «هدنع ةفوقوم دترملا تافّرصت نأل

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يأ (۲)

 .ردقف :لوهجملل ينبملاب تطبض خست يفو ء هللا همحر دمحم يأ (۳)

 .ةيفنحلا خياشم يأ (5)

 .يرودقلا رصتخم يف يأ (5)



 ليكولا لزَع ۲0٦

 وأ «هيلع َرِجُح مث «هل نوذأملا وأ َرَجَع مث «بتاكملا لكو اذإو

 مل وأ َمِلَع «ليكولا ىلع ةلاكولا لطبث هوجولا هذهف : اقرتفاف «ناكيرشلا

 .ةلاكولا تلطب : ًاقبْطُم ًانونج نج وأ «ليكولا تام اذإو

 وأ تومي نأ الإ «هّثلاكو لطبت الف «ةذفان هّئاقّرصت :امهدنع امأف

 . سلا يف هّلصأ رم دقو «هقاَحَلب مكحُي وأ «هتدر ئلع لقي

 (تومت تخ هتلاکو لع ليكولاف ؛تدتراف ءةأرما لكوملا ناک نإو
 .فرع ام ىلع «"اهدوقع يف روت ال اهَتَدِر نأل ؛برحلا رادب َقَحلَت وأ

 «هيلع رجح مث ءهل نوذأملا وأ َرَجَع مث «بتاكملا لكو اذإو) :لاق

 مل وأ َمِلَع «ليكولا ىلع ةلاكولا لطبث ةوجولا هذهف :اقرتفاف «ناكيرشلا وأ

 ءرجحلاب لطب دقو ءرمألا مايق ٌدمتعَي ةلاكولا ءاقب نأ انركذ اَمِل ؛(ملعي

 .قارتفالاو ءِزْجَعلاو

 ىلع ُفقوتي الف يمكح لع اذه نأل ؛همدعو ملعلا نيب قرف الو

 .لكوملا هعاب اذإ عيبلاب ليكولاك «ملعلا
 ال هنأل ؛(ةلاكولا تلطب :ًاقبْطُم ًانونج ّنُج وأ «ليكولا تام اذإو) :لاق
2 

 .هتومو هنونج دعب هرمأ حصي

 .نيدترملا ماكحأ باب يف )١(

 سيل هنأل ؛دجوي ملو «بارجلا :لتقلا ةلع نأل ؛اندنع لتقُت ال ةدترملا نأل (۲)

 .11/17 ةيانبلا .بارجلل ةحلاص يب اهل



 10۷ ليكولا لزم

 .ًاملسم دوعي نأ الإ ُفّرصتلا هل ْرُجَي مل : ًادترم برحلا رادب َقِحّل نإو

 دوعي نأ الإ فرصتلا هل ْرَجَي مل :اًدترم برحلا رادب "ىل نإو) :لاق م 2 0 2 2 >2 5

 ف
 يبأ دنع امأف .هللا همحر دمحم دنع اذهو : هنع هللا ىضر لاق )0 ا 1

 ا درك ل هال دو فوم

 .عناملا عفر ””هنأل ؛قالطإ ةلاكولا نأ :هللا همحر ردمحمل

 ؛قاحّللا ضراعب َرَجَع امنإو “هب ةمئاق ناعمب ُفرصتيف ليكولا امأ
 1 .اليكو داع : قاب قالطإلاو ءّزجعلا لاز اذإف «نيرادلا نيابتل

 لصأ ةيالو نأل ؛ذيفنتلا ةيالو تابثإ هنأ :هللا همحر فسوي يبألو

 تارا كل : قاحّللابو «كلملاب :ذيفنتلا ةيالوو «هتيلهأب :فرصتلا

 .رّبدملاو ءدلولا ٌمَأ يف هكلوك ءدوعت الف «ةيالولا تلطبو

 كاكا يال اد ينوحلا نادي ل دقو ايلف لكلا اغ ولو
 .””رهاظلا يف

 .ليكولا يف لاق امك ءٌدوعت "هنآ :هللا همحر دمحم نعو

 .ليكولا يأ )١(

 .هللا همحر فتصملا لاق :خسُت يفو (۲)

 .ليكوتلا يأ (۳)

 .ةيرحلاو ةيمدآلا يهو (5)

 ١١09/15. ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يف يأ (5)

 .ةلاكولا دقع وأ ليكوتلا :دارملاو ءريكذتلاب .هنأ :خسُن يفو «ةلاكولا يأ (5)



 ليكولا لزرع ۲0۸

 .ةلاكولا تلطب : هب لكو اميف هسفنب فرصت مث «ءيشب َرَخَآ لکو نمو

 ءكلملا ىلع :لكوملا قَح يف ٍةلاكولا ئنبم نأ :رهاظلا ئلع هل قرفلاو

 .قاَحّْللاب لري ملو "هب مئاق ىنعم ىلع :ليكولا ىح يفو «لاز دقو

 تلطب :هب لکو اميف هسفنب فرصت مث «ءيشب َرَخآ لکو نّمو) :لاق
 .(ةلاكولا

 : "هوجو مظتني ظفللا اذهو

 «هسفنب لكوملا هّبئاك وأ هقتعأف «هتباتکب وأ هدبع قاتعإب هلكوي نأ لثم
 قالطب هّلكوي وأ «هسفنب هلَعَفف ءءيش ءارشب وأ ءقأرما جيوزتب هلكوي وأ
 ا وأ ءاهُتدِع تضقناو «ةدحاو وأ ًاثالث ٌجوزلا اهقلطف ةهتارما

 تلطبف «فّرصتلا ليكولا ىلع رذعت :هسفنب فرصت امل هنأل ؛هسفنب اهعلاخف

 ؛هنم اهَجّورُي نأ ليكولل نكي مل :اهنابأو «هسفنب اهجّوزت ول ئتح «ةلاكولا
 .تضقنا دق ةجاحلا نأل

 .ةجاحلا ءاقبل ؛لكوملا جوري نأ هل :اهنابأو «ليكولا اهجوزت اذإ ام فالخب

 .هسفنب هعابف «هيلبع عيب هلكو ول اذكو

 سيل هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعف :ضاق ءاضقب بيعب هيلع در ولف

 راصف .فّرصتلا نم هل منم د ا ن را هنا لرل

 .لزعلاك

 .هسفنب فّرصتلا وهو )١(

 .لئاسملا نم يأ (۲)



 10۹ ليكولا لزم

 ٠.6 و د. د. ا. د. د. ٠و هواه QQ ¢ اه و هه هاه و هه ي + ي ي ي هوه هاو ي وي ي وي ي و هاه

 هلآ ةا لاك رل نآل فرعا ةرم كيو نأ هل ا ةمحر معن لاقو

 .لاز دق ٌرجعلاو «قالطإ

 نأ ليكولل نكي مل :عجر مث «هسفنب بَهَوف «ةبهلاب هلكو اذإ ام فالخب
 .ةجاحلا مدع ليلد كلذ ناكف «عوجرلا يف ٌراتخم هنأل ؛ بهي

 داع اذإف «ةجاحلا لاوز ليلد نكي ملف :هرايتخا ريغب ءاضقب ٌدرلا امأ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «هعيبي نأ هل ناك :هكلم ميدق هيلإ

9 9F 9 9 د 

 .هبهي :خست يفو انا يأ (۱)



 ىوعّدلا باتك-د

 ئوعّدلا باتك
 . اهكرت اذإ ةموصخلا ىلع بجي ال رم : ىعدملا

 . ةموصخلا ىلع بجي نم : هيلع عّدملاو

 ئّوعّدلا باتك

 .اهكرَت اذإ ةموصخلا ىلع ٌرَبجُي ال ْنَم : يعّدملا) :لاق

 .(ةموصخلا ىلع ٌرّبجي نم :هيلع ىعّدملاو

 .ئوعدلا لئاسم هيلع نبت ام مهأ نِم امهنيب قْرَقلا ة ةفرعمو

 :هيف هللا مهمحر خياشملا تارابع تفلتخا دقو

 .حيحص ماع لح وهو ,«7باتكلا» يف لاق ام :اهنمف

 :هيلع ئعّدملاو «جراخلاك ءّةَّجُحِب الإ ّقِحتسي ال نم :يعّدملا :ليقو

 .ديلا يذك ل ريف ب دارت قتل درك ع

 كّسمتي نم : هيلع ئعّدملاو "9 رهاظلا ريغب كسمتي نم : ىعدملا :ليقو

 ركنملا وه :هيلع ئعّدملا :«لصألا» يف هللا همحر دمحم لاقو

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .رهاظلا ريغ سمتلي نم :خسُن يفو (1)



 55١ -.ىّوعدلا باتك

 .هردقو «هسنج ىف ًامولعم ًائيش رک ذی تح ئوعدلا لبقُت الو
 ص ص ص 2 26

 اهيلإ َريشيل ؛اهراضحإ فلك : هيلع ئعدملا دي يف ًانْيَع ناك نإف
 . ئوعدلاب

 قاّدحلا دنع هقفلاب ٌحيجرتلاو ."”هتفرعم يف ّنأشلا ّنكل «ٌحيحص اذهو
 عدوملا نإف ؛روضلا نود «يناعملل َرابتعالا نأل ؟هللا مهمحر انباحصأ نم

 ٌدرلل ًايعّنم ناك نإو نيميلا عم «هلوق لوقلاف :ةعيدولا تددر :لاق اذإ
 “نعم نامضلا ركي هنأل ؛ةروص

 ؛(هرادقو «هسنج يف ًامولعم ًائيش ركذي ىتح ئوعدلا لبق الو) :لاق

 ال لوهجملا يف ٌمازلإلاو «ةجحلا ةماقإ ةطساوب مازلإلا ئوعدلا ةدئاف نأل
03 

 .ققحتي -

 اهيلإ َريشيل ؛اهراضحإ فلك :هيلع ئعدملا دي ىف ًانّيع ناك نإف) :لاق

 .(ىوعدلاب

 «طرش نِكمُي ام ئصقأب مالعإلا نأل ؛فالحتسالاو ةداهشلا يف اذكو
 «فيرعتلا يف غلبأ ةراشإلاو «ٌنكمم لقنلا نأل ؛لوقنملا يف ةراشإلاب كلذو

 ."روضحلا ُبوجو ئوعدلاب قّلعتيو

 .رصع لك يف مهرخآ نم ةاضقلا اذه ئلعو

 .هروضح ديفيل :رضح اذإ باوجلا بوجوو

 .ركنملا ةفرعم يف يأ )١(



 ىّوعّدلا باتك- ۹۲

 .اهتميق ٌركذ مزل : ةريضاح نكت مل نإو

 هبلاطب هنأو «هيلع ئعّدملا دي ىف هنأ َركّذو «هددح :ًاراقع ئعّدا نإو

 .انلق اَمِل :ةاعّدملا نيعلا راضحإ موزلو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب هركذنسو «هركنأ اذإ :”يميلاو

 ؛ًامولعم هب عّدملا ريصيل ؛(اهتميق ٌركذ مزل :ةريضاح نكت مل نإو) :لاق

 الا هده ان دعت نقو هدب فرت لاو تاضولاب فرمت الل نيعلا نآل

 ةروكذلا ٌرْكِذ ةميقلا نايب عم طرتشُي :هللا همحر "'ثيللا وبأ ةيقفلا لاقو
 .ةثونألاو

 هنأو «هيلع ئعّدملا دي يف هنأ ر َركَذو « هددح :ًاراقع ئعّدا نإو) :لاق

 «ديدحتلا ىلإ ٌراصيف « لقنلا ردعتل ؛ةراشإلاب فيرعتلا رذعت هنأل ؛ (هب هبلاطي

 .هب فرعي راقعلا نإف

 .مهباسنأو دودحلا باحصأ ءامسأ ركذيو ١ ةعيرالا ةودكبلا كذيو

 :يفيرعتلا مامت نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع جلا ركذ نم دب الو

 .حيحصلا وه «فرع ام ىلع «هب

 نيميلا موزل :ًاضيأ ئوعدلاب قلعتيو يأ «نيعلا راضحإ :ئلع فطع ءّرجلاب )١(
 مضب :خسُت يفو 2١75/١7 ةيانبلا .قحلا هيلع ئعدملا ركنأ اذإ هيلع ئعدملا ىلع

 .هركنأ اذإ نيميلا طرتشيو :ريدقتلا نوكيو .نيميلاو :نونلا

 ه٣۳۷ ت دمحم نب رصن يدنقرمسلا )۲(



 YY ~ىّوعدلا باتک

 ه هو . واو واو ا. ىو وو و واو ONGHG هه OQ هو هه ¢« ¢« ®« ¢

 وه ءدوصقملا لوصحل ؛"هركذب ْئََتكُي :اروهشم لجرلا ناك ولو
 .حيحصلا

 ؛ هللا همحر رفزل ًافالخ ءاندنع اهب ئفتكي :دودحلا نم ةثالث َرَكَذ نإف

 .رثكألا دوجول

 كلذك الو .ئعّدملا هب فِلتخَي هنأل ؛ةعبارلا يف طِلَغ اذإ ام فالخب

 .ةداهشلا يف طَرتشُي :ئوعدلا يف ديدحتلا طرتشي امكو ءاهكرتب

 هنأل ؛هنم دب ال :هيلع ئئعّدملا دي يف هنأ َرَكَدو :«"”باتكلا» يف هلوقو

 .هدي يف ناك اذإ ًامصخ ُبِصتتَي امنإ

 يف هنأ هيلع ئعّدملا قيدصتو «يعّدملا ركب ئفتكُي ال :راقعلا يفو

 بفن ؛حيحصلا وه «يضاقلا ٍمْلِع وأ «ةنيبلاب الإ هيف ليلا تبنت ال لب «هدي
 .امهريغ رلي يف هاسع ٌراقعلا ْذِإ «ةعضاوملا ةمهتل

 .ةدهاشم هيف ديلا نأل ؛لوقنملا فالخب

 .هبلَط نم دب الف هّقَح ةبلاطملا نأل :هب هبلاطي هنأو و

 «هدي يف نمثلاب ًاسوبحم وأ «هدي يف ًانوهرم نوكي نأ لوحي هنألو
 .لامتحالا اذه لوزي :ةبلاطملابو

 )١( ةخسن ةيشاح .فيرعتلا نع عقت ةرهشلا نأل ؛همسا ركذب يأ ١٠١18ه.

 ) )۲.يرودقلا رصتخم يأ

  95.هرصتخم يف يرودقلا مامإلا لوق يأ



 ىّوعّدلا بات ٤

 . هب هبلاطب هنأ رک : ةّمذلا يف ًانْيَد ناک نإو

 .اهنع هيلع ئعّدملا يضاقلا لأس : ئوعدلا ٍتَّحص اذإو

 .اهب هيلع ْىَضَق : فرتعا نإف
 .ةنيبلا يعّدملا لأس : ركنأ نإو

 .قح ريغب هولي يف :لوقي نأ بجي :لوقنملا يف اولاق اذه نعو

 .انلق امل ؛(هب هبلاطُب هنأ َرَكَذ :ةّمذلا يف "انيد ناك نإو) :لاق

 ديال ركل ةنلاطملا لإ ونت نفع نفح o la ذآ اهو

 .هب فرعي هنأل ؛فصولاب هفيرعت نم
 ؛(اهنع هيلع ئعّدملا "”يضاقلا لأس :ئوعدلا ٍتَّحص اذإو) :لاق

 .مكحلا هجو هل فشكنيل

 هرمأيف «هسفنب بجوم رارقإلا نأل ؛(اهب هيلع ئَضَق :فرتعا نإف) :لاق

 .هنع جورخلاب

 كلأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةنيبلا يعّدملا لأس :ركنأ نإو)

 .2«هئيمي كل» :لاقف ءال :لاقف «(؟ةنيب

 هتكميل ؛لاؤسلا م دب الف ءةنيبلا قف ىلع َنيميلا بّترو .«لأس

 .فالحتسالا

 .ًاقح :خسُت يفو )١(

 .مكاحلا :خسُت يفو (۲)

 )١9(. ملسم حيحص ام يراخبلا حيحص فرفز



 Yo ~یّوعدلا باتک

 . اهيلع هفلحتسا : همصخ نيمي ب َّلطو «كلذ نع رجع نإو

 .اهنع ةمهتلا ءافتنال ؛ةجح اهنأل ؛(اهب ىضق :اهرضحأ نإف) :لاق

 .انيور امل ؛(اهيلع هفلحتسا :همصخ نيمي ْبَّلَطو «كلذ نع رجع نإو)

 هيلإ فيضأ فيك هنأ ئرت الأ ؛هقح نيميلا نأل ؛هبَلط نم دب الو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هبلط نم دب الف «ماللا فرحب

 ان FF يل



 ىوعدلا يف نيميلا بابح 511

 ىوعدلا يف نيميلا باب

 دنع فّلحتسُي مل : نيميلا بَّلَطو «ةرضاح َةنّيِب يل : يعّدملا لاق اذإو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 ئوعدلا يف نيميلا باب

 مل : "ميلا َبَلَطَو شاخ يل :يعدملا لاق اذإو) :لاق

 .رصملا يف ةريضاح :هانعم ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع فّلحتسُي

 كيلا نيميلا نأل ؛فلحتسُي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هبيجي :هب هبلاط اذإف ؛ "””فورعملا

 زجعلا ىلع برم نيميلا يف قحلا توبث نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ةا تناك اذإ امك ود هقح نوک اف اور امن ةنيبلا ةماقإ ن
 .سلجملا يف ةرضاح

 .همصخ نيمي بلطو : ۹٩٠٥ص يدتبملا ةيادب يفو )١(

 فسوي وبأ :ه8١٠ ةخسن يفو ءدمحم ركذ نودب س يف اذكه (0

 دمحم ركذ نودب ةيشاحلا ىف اهخسان ححصو «ه۷۳۸ ةخسن ىف كلذكو «دمحمو

 هلقنل ١7/1١7 ةيانبلا رظني ءدمحم لوق فالتخال فنصملا نايب ىتأيسو «هللا همحر

 .قباسلا ثيدحلا وهو )٤(

 هفقج فلا نوكت الف يأ )٥(



 ۹۷ ~ىوعدلا يف نيميلا باب

 . يعّدملا ىلع نيميلا ْدَرُت الو

 . ئلْوأ جراخلا نيبو .قّلطملا كلملا يف ديلا بحاص هيب لبق الو

 هللا همحر ُفاّصخلا هَرْكَذ اميف «هللا امهمحر فسوي يبأ عم ٌدمحمو

 .هللا همحر يواحطلا هركذ اميف «هللا همحر ةفينح يبأ عمو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؟(يعّدملا ىلع ُنيميلا ُدَرُت الو) :لاق

 ."”«ركنأ نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا»
 «نيركنملا ىلع ناميألا سنج َلَعَجو ةكرشلا يفانت ةمسقلاو «"'"مّسق

 .ءيش سنجلا ءارو سيلو

 .هللا همحر "”يعفاشلا فالخ هيفو

 جراخلا ةيبو «قّلطملا كلملا يف ديلا بحاص هيب لبقُت الو) :لاق

 نو

 )١( ملسم حيحصو ؛(4501) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا اذه لصأ )۱۷۱۱(

 نيميلا نكلو «مهلاومأو لاجر ءامد سان ئعّدال ؛مهاوعدب سانلا ئطعي ول» :ظفلب

 .«هنيمي وأ «كادهاش» :(1515) يراخبلل ظفل يفو ««هيلع ئعّدملا ىلع

 ننسو )٦١١(« “ىرقملا نبا مجعم يف وهف :حراشلا هركذ يذلا ظفللاب امأو

 «45/45 ةيارلا بصن :رظنيو )07١95(2 ينطقرادلا ننسو )٠٠٠١۷(. يقهيبلا

 .مالك هيف ظفللا اذهب ثيدحلاو ۲٠۸ 74/5 ريبحلا صيخلتلا

 .يدعس ةيشاح .ينايب فانئتسا وهو «ملسو هيلع هللا لص يبنلا يأ )١(

 ةيشاح .هيلع ْئعدملا لوكن دعب يعدملا ىلع نيميلا يعفاشلا دنع ُدرُت يأ ()
 .77 4/5 مألا رظني .هالوا/ ةخسن



 ىوعدلا يف نيميلا بابح ۸

 ام همزلأو «لوكلاب هيلع يضف : نيميلا نع هيلع ئعّدملا لكَ اذإو

 . هيلع عدا

 ءديلاب اهداضتعال ؛ديلا يذ ةنيبب ئضقي :هللا همحر “”يعفاشلا لاقو

 وأ «قاتعإلا عم كلملا ئوعدو «حاكنلاو ‹جاتتلاك راصو ءروهظلا ئوقتيف
 .ريبدتلا وأ «داليتسالا

 هثتبثأ ام َرْدَق نأل ؛“اراهظإ وأ ""اتابثإ ٌرثكأ جراخلا هيب نأ :انلو

 .كلملا قّلطم ليلد ديلا ذإ «ديلا يذ ةنيب هش ال : ديلا

 .هيلع لدت ال ديلا نأل ؛جاتّنلا فالخب

 .اهب تباثلا ءالّولا نلعو “هْيتخأو «قاتعإلا الع اذكو

 همزلأو «لوكُتلاب هيلع ىضق :نيميلا نع هيلع ئعدملا لَكَ اذإو) :لاق

 .(هيلع وعدا ام

 «يعدملا ىلع نيميلا درت لب «هب ئضقُي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 «ةبذاكلا نيميلا نع ٌعّروتلا لمتحي لوكنلا نأل ؛هب ئّضقُي :فلح اذإف

 .۷۱۹/۲ حالصلا نبا ئواتف (۱)

 .يضاقلا ملعو انملع قح يف (۲)

 .عقاولا يفو «هل ىئعدملا قح يف (۳)

 .ديلا كلم هتبثأ ام :ريدقتلاو .هتبثأ :خسُن يفو «ه۷۷۸ ةخسُت يف ثينأتلاب (6)

 .داليتسالاو ريبدتلا امهو «هيتخأ ئلعو يأ (5)

 .هيلع َيِعْذا ام :خسُت يف تطبضو (7)

 /١75/11. ريبكلا يواحلا (۷)



 114 ~ىوعدلا يف نيميلا باب

 نإف ءًاثالث َنيميلا كيلع ضرع ينإ : هل لوقي نأ يضاقلل يغبنيو
 .هاعّدا امب كيلع تيضق : الإو تفلح

 .لوكُنلاب هيلع ئضق : تارم ثالث هيلع ضْرَعلا رّرك اذإف

 «لامتحالا عم َةَّجَح بِصتنَي الف «لاحلا ءابتشاو «ةقداصلا نع عفرتلاو

 .هيلإ ٌراصْيف روهظلا ليلد يعّدملا نيميو
 مدقأل :كلذ الول ْذِإ ءّارقم وأ "لذاب هنوك ىلع لد لوكنلا نأ :انلو

 اذه َحّجرتف «هسفن نع ررضلل ًاعفدو «بجاولل ةماقإ ؛ةقداصلا نيميلا ىلع

 .هانمّدق امل ؛ يعدملا ىلع نيميلا درل َهْجَو الو «بناجلا

 ءًاثالث نيميلا كيلع ضرع ينإ :هل لوقي نأ يضاقلل يغبنيو) :لاق

 .(هاعدا امب كيلع تيضق :الإو تفلح نإف

 .ءاَقَحلا عضوم وه ذإ «مكحلاب همالعإل ٌراذنإلا اذهو

 .(لوكُتلاب هيلع ئضق :يتارم ثالث هيلع ضْرَعلا رّرك اذإف) :لاق
 يف ةغلابملاو طايتحالا ةدايزل ؛هللا همحر فاّصخلا هركذ ٌراركَتلا اذهو

 ؛زاج :ةرم ضرعلا دعب لوكتلاب ئضَق ول هنإف :بهذملا امأف «رذُعلا ءالبإ
 1 ٤ .ىلوأ لوألاو «حيحصلا وه «هانمدق امل

 ًایمکح نوكي دقو «فلحأ ال :هلوقك «ًايقيقح نوكي دق لوكُتلا مث
 وأ « شرط نم هب ةفآ ال هنأ مِلَع اذإ لوألا مكح همكحو «تكسي نأب

 .حيحصلا وه «سرخ

 ٠۳۹/۱۲. ةيانبلا .نيبحاصلا نع ٌرارقإو «ةفينح يبأ دنع لذب لوكتلا ذإ (1)



 ىوعدلا يف نيميلا بابح ااف

 همحر ةفينح يبأ دنع ٌركنملا فّلحتسُي مل : ًاحاكن ئوعدلا تناك نإو
 ءءاليإلا يف ءيقلاو ءةعجرلاو .حاكنلا يف هدنع فّلحتسُي الو «هلا

 , و 5
 .ناعللاو ءدودحلاو ءءالولاو ءِبَّسّنلاو ,داليتسالاو «قّرلاو

 الإ هلك كلذ ىف فّلحتسُي : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو
 1 .ناعللاو .دودحلا يف

 ينبا اذهو «يالومل دلو ّمأ انأ : ةيراجلا لوقت نأ : داليتسالا ةروصو
 . ىلوملا ركنأو «هنم

 ةفينح يبأ دنع ٌرِكنملا فّلحتسُي مل :ًاحاكن ئوعدلا تناك نإو) :لاق

 ءءاليإلا يف ءيفلاو هةعجرلاو «حاكنلا يف هدنع فّلحتسُي الو « هلا همحر

 .ناعّللاو ءدودحلاو ءءالولاو « سلاو ءداليتسالاو «قّرلاو

 يف الإ هلك كلذ يف فلحتسُي :هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 .ناعللاو ءدودحلا

 ينبا اذهو «يالومل دلو ُمُأ انأ :ةيراجلا لوقت نأ :داليتسالا ةروصو

 الو «هرارقإب داليتسالا تبثي :ئلوملا ئئعدا ول هنأل ؛(ئلوملا ركنأو «هنم

 .اهراكنإ ىلإ ْتْفَتلُي

 ام ىلع «راكنإلا يف ًابذاك هنوك زاغ لدي هنأل ؛ٌرارقإ لوكنلا نأ :امهل

 ءءايشألا هذه يف يرجي ٌرارقإلاو «هنع ًالدب وأ ءًارارقإ ناكف «"”هانمّدق

 .تاهبشلاب ٌةىردنت ٌدودحلاو «ةهبش هيف ٌرارقإ هنكل

 ًاعفدو «بجاولل ةماقإ ؛ةقداصلا نيميلا ىلع مدقأل :كلذ الول ذإ :هلوق ينعي )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف ةيادهلا نم اذه تبثأو ١157/17« ةيانبلا ها .هسفن نع ررضلل



 ۲۷۱ ~ىوعدلا يف نيميلا باب

 . عطقي ملو «قورسملا نِمض : لكك نإف (قراسلا فلت : 31

 ا م نالا
 2 و 31 عيب هاير 51

 ؛؟ ةبجاو نيميلا ئقبت ال هعم نأ ؟لذب هنأ : هللا همحر ةفينح ىبألو

 ءراكنإلا يف ًابذاك َريصي ال يك ؛لوأ :ًالؤاب هلازنإو «دوصقملا لوصحل
 و

 .ءايشألا هذه ىف يرجي ال لذبلاو

 000 03 ت و و

 لذ اذه نأ الإ ؛فّلحتسُي الف «لوكتلاب ءاضقلا :يفالحتسالا ةدئافو

 ةفايضلا ةلزنمب «هل نوذأملا ُدبعلاو ُبتاكملا هكلمّيف «ةموصخلا عفدل
 سيلا

 .٠ ا و 5 هو ١١ ىلا

 ‹«هسفنل اقح هضبقي وهو ‹يعدملا معز ىلع ءانب :نيدلا ىف هتحصو

 .عنملا كر :انه اه هانعم لْدَبلاو

 . "يه :لاملا ُرْمَأو

 ؛ (عّطقي ملو «قورسملا نيض :لكت نإف «قراسلا تلج و) :لاق

 و يعاد ر و
 تبثي الو «عطقلاو «لوكنلا هيف لمعيو «نامضلا :نائيش هلعفب طونملا نأل

 .ناتأرماو لجر «اهيلع دهش اذإ امك راصف ءهب

 )١( ةيانبلا .ةراجتلا عباوت نم اهنأل ؛امهنم ةريسيلا ةفايضلاك يأ ٠٤١/١١.

 ء١١/٤٤٠ ةيانبلا .يعدملا معز ىلع ءانب :نيدلا يف لذبلا ةحص نإ يأ (1)

 .ريدقتلا بسحب بصنلاب .ءانب :خسُت يفو

 .عنملل ًاكرت ؛ةعبسلا ءايشألا يف ًاضيأ لاملا لعُج الهف :لاقي امع ٌباوج اذه (؟)

 .قراسلا ئلع يأ :ريدقتلاو .هيلع :خسُت يفو .ةقرسلا ىلع يأ ()



 ىوعدلا يف نيميلا بابح ۷۲

 نإف يوزلا فِلحُتسا : اهب لوخدلا لبق ًاقالط ةأرملا تعا اذإو

 .ًاعيمج مهلوق يف ءرهملا فصن َنِمَض : لكت
 .فلحتسا : هدَحَجف «هريغ ئلع ًاصاصق عدا نمو

 لكت نإو «صاصقلا هّمزلي : سفنلا نود اميف نيميلا نع لكت نإ مث
 ةفينح يبأ دنع اذهو رقي وأ «فِلحَي ىتح سّبحي : سفنلا يف نيميلا نع
 . هللا همحر

 نإف «ٌجوزلا فِلحّبسا :اهب لوخدلا لبق ًاقالط ةأرملا وتعد اذإو) :لاق
 يف يرجي فالحتسالا نأل ؛ (اعيمج مهلوق يف «رهملا فصن َنِيَض :لكت
 .لاملا نه ةرضقملا ناك اذإ اميس ال «مهدنع ( قاللطلا

 مث «لاملا ئوعد كلذ نأل ؛قادصلا يه تعا اذإ حاكنلا يف اذكو

 .حاكنلا تبثي الو «هلوكنب لاملا تبثي

 ‹طيقللا يف رجحلاو «ثرإلاك ؛ًاقح عدا اذإ بسنلا يف اذكو

 .قوقحلا هذه دوصقملا نأل ؛ةبهلا يف عوجرلا عانتماو ءةقفنلاو

 تبثي ناك اذإ امهدنع دّرجملا بسنلا ئوعد يف فلحتسي امنإو

 يف نأل ؛ةأرملا قَح يف بألاو ولا قح يف نبالاو بألاك «هرارقإب

 ."”مهقَح يف جوزلاو ئلوملاو «ريغلا ىلع بسنلا ليحل :نبالا اهاوعد

 .عامجإلاب «(فلحتسا :هدحجف «هريغ الع ًاصاصق ئعّدا نمو) :لاق

 .نع لكن نإو «“صاصقلا همزلي :سفنلا نود اميف نيميلا نع لك نإ مث)
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو رقي وأ فلحي ئتح سبحي :سفنلا يف نيميلا

 )١( ةيانبلا .ةأرملاو لجرلا قح يف يأ ١5/١57.



 ۷Y -ىوعدلا يف نيميلا باب

 د

 .امهيف شّرألا همز : الاقو

 كسفنب ًاليفك هطعأ : همصخل ليق : ةرضاح نيب يل : يعّدملا لاق اذإو

 . مايأ ةثالث

 الف ءامهدنع ةهبش هيف ٌرارقإ لوكنلا نأل ؛(امهيف ُشْرألا همر :الاقو

 صاصقلا عانتما ناك اذإ ًاصوصخ :لاملا ب بجو ضاصقلا ا

 لمعلا يعدي يلولاو ءأطخلاب ًرقأ اذإ امك 000

 ءلاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .لذبلا اهيف يرجيف

 هيلع بجي ال :اهعطقف يدي عطقا :لاق ول هنإف :سفنألا فالخب

 .ةدئافلا مدعل ؛حابي ال هنأ الإ «لذبلل لامعإ اذهو «نامضلا

 ,"ةلككلل ديلا عطقك راصف «هب ةموصخلا عافدنال ٌديفم لذبلا اذهو

 قحكسم قح نيميلاو «سفنلا يف صاصقلا عنتما اذإو «عّجولل سلا علقو
 .ةماسقلا يف امك «هب سبحي :هيلع

 ًاليفك هطعأ :همصخل ليق :ةرضاح ةنْيِب يل :يعّدملا لاق اذإو) :لاق
 سفنلاب ةلافكلاو «هقَح عيضيف ءهسفن بيعي ال يك ؟(مايأ ةث ةثالث كسفنب

 .لبق نم ترم دقو ءاندنع ةزئاج

 .يدعس ةيشاح .رارقإلاب يأ (۱)
رق يهو «ةلعاف :نزو ىلع (۲)

21 ةيانبلا .ندبلا يف 5 اغ ٌةح
 :خسُت يفو 48/17

 .ةحرفك : ةّلكألا



 ىوعدلا يف نيميلا باب ۷٤

 . هتمزالمب أ : الإو ءُلَعَف نإف

 . يضاقلا سلجم ٌرادقم همزاليف : قيرطلا ىلع ًابيرغ نوكي نأ الإ

 ًارظن هيف نأل ؛اندنع ناسحتسا :ئوعدلا درجمب ليفكلا ذخأو

 .هيلع ئعدملاب ررض ٌريثك هيف سیلو «يعدملل

 "'ىدعُي ىتح «ئوعدلا درجمب هيلع ّقَحَتسم روضحلا نأل اذهو
 .هراضحإب ليفكتلا حصف «هلاغشأ نيبو هنيب لاحیو «ةيلع

 .حيحصلا وهو «هللا همحر ةفينح يبأ نع يورم : مايأ ةثالثب ريدقتلاو

 .ريِطَخلاو لاملا نم ريقحلاو ءهيجولاو لماخلا نيب رهاظلا يف قرف الو

 .رصملا يف :هانعمو «ليفكتلل ةرضاح هيب يل :هلوق نم دب ال مث

 مدعل ؛لّفكُي ال بيغ يدوهش وأ يل ةنيب ال :يعدملا لاق ول تح

 .ةدئافلا

 .هقح بهذي ال يك ؛(هتمزالمب روا :الإو «ّلَعَف نإف) :لاق

 .(يضاقلا سلجم ٌرادقم همزاليف :قيرطلا ىلع ًابيرغ نوكي نأ الإ)

 اا تم ءال ناملار ارلإ ير "ذكي ةلااقكو
 نع ِهِعْيَمِب «هب ًارارضإ :كلذ ىلع ًةدايز ةمزالملاو ليفكلا ذخأ يف نأل

 )١( ةيانبلا رظني .رصنيو ناعي يأ ١59/11.

 .هيلع ئعدملا لفكي ال يأ (؟)

 ) )۳.ةمزالملاو ةلافكلا ىلإ يأ



 ۷9٥ ~ىوعدلا يف نيميلا باب

 هه .٠ ٠ و وأو . GOGO و اوأو . يا واو OG هو واو واو او واو GO HOC OS GQ هله

 .ًارهاظ "”رادقملا اذه يف هل رض الو «رفسلا

 ئلاعت هللاو «ئلاعت هللا ءاش نإ رْجَحلا باتك يف اهّركذن ةمزالملا ةيفيكو

 .ملعأ

 دع د دز دع ع

 .يضاقلا سلجم رادقم يأ )١(



 لصف ۲۷٦

0 2 

 لصف

 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ىف

1 - 3 3 

 . هفاصوأ ركذب دكؤتو «هريغ نود «ٰیلاعت هللاب نيميلاو

 ئ

 لصف

 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ىف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هريغ نود «ئلاعت هللاب نيميلاو) :لاق

 .«رذیل وأ .هللاب فِلحَيلف :ًافلاح مكنم ناك نم
 ."'«كرشأ دقف : هللا ريغب فّلَح نَّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 :لق :هلوق لثم كلذو ءظيلغتلا وهو «(هفاصوأ ركذب ُدَكْوُتو) :لاق
 ملعي يذلا «ميحرلا نمحرلا ةداهشلاو بيغلا مِلاع وه الإ هلإ ال يذلا هللاو

 لالا اذه كلي الو كيلع اذه نالفل ام :ةينالعلا نم ملعب اه رسلا نم
 .هنم "”ءيش الو ءاذكو اذك وهو ءهاعّدا يذلا

 .«تمصيل وأ» :ظفلب )١1457(« ملسم حيحص «(7714) يراخبلا حيحص )١(

 )٣۲٣۱(« دواد يبأ ننس «نسح ثيدح :لاقو )١1515(« يذمرتلا ننس (۲)

 .(57368) نابح نبا حیحص

 كلذكو «ثيدحلا اذه جرخي مل ٠١7/5 ةيارلا بصن بحاص نأ ئلإ انه هبنأو

 ١. 75/5 ةياردلا بحاص

 .ةزمهلا بصنب .ءيش :خسُت يف تطبضو (۳)



 VV فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف

 .قاتعلاب الو «قالطلاب فّلحتسُي الو

 السلا هيلع ئسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب : يدوهيلا فّلحتسُيو
 . مالسلا هيلع ئسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب : ينارصنلاو

 .اذه ىلع ظيلغتلا يف ديزي نأ هلو

 ؛ٌنيميلا هيلع ٌرركتت ال يك ؛هيف "”طاتحُي هنأ الإ ءهنم ّصِقنُي نأ هلو

 او يمي هيلع تسلا نال

 .اثالث ًاناميأ تناك :ميحرلاو نمحرلاو هللاو :لاق ول هنإف

 .ةدحلو ا نيرخالا ر اولا دی

 «هللاب :لق :لوقيف ءظّلعُي مل ءاش نإو ظل ءاش نإ :رايخلاب يضاقلاو

 .هللاو :وأ

 .هريغ ىلع ٌظّلْعُيو «حالصلاب فورعملا ىلع ظلي ال :ليقو
 .ريقحلا نود «لاملا نم ريطخلا يف ُظّلخُي :ليقو
 .انيور اّمِل ؛(قاتعلاب الو «قالطلاب فّلحَتِسُي الو) :لاق

 ةّلِقل ؛كلذب فّلحُي نأ يضاقلل غاس :مصخلا لأ اذإ اننامز يف :ليقو

 .قالطلاب بفلحلا ببسب عانتمالا ةرثكو «هللاب نيميلاب ةالابملا

 هيلع ئسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب :يدوهيلا ْفّلحتسُيو) :لاق

 .(مالسلا هيلع ئسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب : ينا رصنلاو «مالسلا

 .ءايلا حتفب .طاتحي :خسُت يف تطبض ضو )١(



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف 5

- n 5 0 2 

 يذلا هللاب كدشنأ) :"”روعألا اًيروص نبال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .0"(9اذه مكباتك يف انزلا مكُح نأ ئسوم ىلع ةاروتلا لزنأ

 هللا تاولص ئسيع ةوبن ينارصنلاو «ئسوم ةوبن دقتعي يدوهيلا نألو

 .هّيبن ىلع لرتملا رکذب امهنم ٍدحاو لك ئلع ٌظّلَْيف ءامهيلعو انبن ئلع هّمالسو
 .(رانلا َقَلَخ يذلا هللاب :يسوجملا) ُفّلحُي (و)

 .('”لصألا» يف هللا همحر دمحم َرَكَذ اذكه

 الإ دحأ فلحتسُي ال هنأ «رداونلا» يف هللا همحر ةفينح يبأ نع ىوريو

 .اصلاخ هللاب

 الإ 'يِنارصنلاو يدوهيلا ريغ ُفّلحتسُي ال هنأ هللا همحر ُفاّصَخلا َركَذو

 مسا عم رانلا ركذ يف نأل ؛ هللا مهمحر انخياشم ضعب ٌرايتخا وهو «هللاب

 هللا بنك نأل ؛نْيَباتكلا فالخب ءمَّظعُت نأ يغبني امو ءاهميظعت :ئلاعت هلل
 .ةملفعم الامت

 .ئلاعت هللا نودقتعي مهرسأب ةرفكلا نأل ؛هللاب الإ ْفَّلحُي ال ينثولاو

 ملعأ ناكو «دوهيلا رابحأ نم ايروص نبا ناكو ءايروص نب هللا دبع :همساو (۱)

 ٠٠٤/١١. ةيانبلا رظني .ةاروتلاب يقب نم

 .ثيدحلا ةصق يف ءاج امك «نصحملا مجر يأ (1)

 . ٠٠۲/٤ ةيارلا بصن ء(٤۲٦۳) دواد يبأ ننس )۱۷٠١(. ملسم حيحص (۳)

.6094/1١)5( 



 ۷⁄4 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف

 . مهتدابع تويب يف نوُفّلَحُي الو
 . ناكم الو «نامزب ملسملا ىلع نيميلا ظيلغت بجي الو

 ام هللاب : فلحتسا : َدَحَجف ءيفلأب هدبع اذه نم عاتبا هنأ عدا نمو

 .تعب ام هللاب : فّلحتسُي الو هيف مئاق عیب امكنيب

 هللاب :ْفّلحُي الو هدر كيلع ٌقِحتسَي ام هللاب : بصغلا يف ُفّلحتسُيو
 ا

 . تبصغ ام

 .۸۷ / فرخزلا .( هاو ره قلح نم هتاأس نّيلَو# : ئلاعت هللا لاق

 لب ءاهُرضحي ال يضاقلا نأل ؛(مهتدابع تويب يف نوفلحي الو) :لاق
 3 ل

 .كلذ نع عونمم وه

 و

 نأل ؛(ناكم الو ءنامزب ملسملا ئلع نيميلا ظيلغت بجي الو) :لاق

 .كلذ نودب لصاح وهو «هب مّسقملا ميظعت ةوصقملا
 2 و 5 و 0 س 5

 وهو اهروضح فلكي ثيح « ىضاقلا ئلع جرح كلذ باجيإ ىفو

 .نيميلا وهو «هيلع قحتسملا ءافيإ فقوتي مل اذإ اميس ال «''”عوفدم

 :فلحتسا :دحجف ءيفلأب هدبع اذه نم عاتبا هنأ ئعدا نَمو) :لاق

 عابُت دق هنأل ؛(تْعِب ام هللاب :فلحتسي الو «هیف مئاق عیب امكنيب ام هللاب
N oاهيف "لاقي مث «نّيعلا ا . 

 فلن الو ر كل ا هللاب :بصغلا ىف فلحتسيو) :لاق

 .عيبلاو ةبهلاب خسفي مث «بصغي دق هنأل ؛(تبصغ ام هللاب

 .ًاعرش صنلاب ٌعوفدم جرحلا يأ (۱)

 .ةلاقإلا لعف نم )۲(



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ىف اكمل

 .لاحلا يف مئاق حاكن امكنيب ام هللاب : حاكنلا يفو

 الو .2ْتَرَكَذ امب ةعاسلا كنم ُّنئاب يه ام هللاب : قالطلا ئوعد يفو
 8 5 ت

 .اهقلط ام هللاب : فلحتسي

 ًأرطي دق هنأل ؛(لاحلا يف ٌمئاق ٌحاكن امكنيب ام هللاب :حاكنلا يفو) : لاق
 .علخلا هيلع

 امب ةعاسلا كنم ئاب يه ام هللاب :قالطلا ئوعد يفو) :لاق

 دعب ُدَدجي دق حاكنلا نأل ؛ (اهقّلط ام هللاب :فّلحتسي الو «"”تّركذ

 غب قل ول هل وول هده يف لصاحلا . ىلع اف الا

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ لوق اذهو هيلع ىعدملا ٌرّرضتي :ببسلا

 ئلع كلذ عيمج يف فلي هللا محو تشوي :يبأ لوق ئلع امأ

 :لضاحلا لغ تل اسف ءانركذ امب ضرع اذإ الإ « ببسلا

 ملغ افلح بسلا ركنا نإ :هيلع ئعدملا راكنإ ىلإ ٌرظني :ليقو

 اا لع دلي :مكحلا ركنأ نإو

 ناك اذإ الإ «عفارب عفتري ًاببس ناك اذإ امهدنع لصألا وه لصاحلاف

 ما «ببسلا ىلع لحي ٍذئئيحف «يعدملا بناج نم رظنلا كرت هيف

 وأ «"””اهاري ال نمم جوزلاو ولا ةه ةترتس يعّدت نأ ّلثم كلذو

 ىلع ف ول هنأل ؛اهاري ال نمم يرتشملاو «راوجلاب ةعفش ئعدا

 .ةأرملا تّركذ يذلا قالطلاب يأ )١(

 . ٠٠٠/١١ ةيانبلا .بهذملا يعفاش ناك نأب «ةتوتبملا ةقفن ئري ال نمم يأ (۲)

 .بهذملا ىعفاش ناك نأب (۳)



 ۲۸1 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ىف

 .همّلِع ىلع فلحتسا : رَخآ هاعداف ءًادبع ثرّو نمو

 . تاتبلا ىلع ْفْلَحَي : هارتشا وأ ءهل بهو نإو

 ةرشع ىلع اهنم هحلاص وأ «هتئيمي ئدتفاف «ًالام َرَخآ ىلع عدا نّمو
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 .زئاج وهف : مهارد

 .يعدملا قح يف رظنلا توفيف «هدقتعم يف هنيمي يف قدصي : لصاحلا

 .عامجإلاب «ببسلا ىلع ُفيلحتلاف : عفارب عفتري ال ًاببس ناك نإو
 هللاب :ببسلا ىلع فلحي :هالوم ىلع قتعلا ئعّدا اذإ ملسملا دبعلاك

 .عفتري ال هنأل ؛ هتقتعأ ام

 قالا لا + اهيلع فيلا ركب هنأ ؛ رفاكلا ٍدبعلاو ةمألا فالخب
 ا ع 21و :قاحللاو دهملا ضقت :هيلْعَو

 ال هنأل ؛(همْلِع ىلع فِلحتسا :ٌرَخآ هاعداف ءادبع ثرو نمو) :لاق

 .تاّنبلا ىلع فلي الف ترا ها لف

 قلطملا دوجول ؛(تاتبلا ئلع لحي :هارتشا وأ «هل بیو نإو) : لاق

 ا و الا فک ی ءاجشلا ن1 هدنشلل

 ىلع اهنم هحلاص وأ «هتيمي ئدتفاف ءًالام َرَخآ ىلع ئعدا نمو) :لاق

 .(ٌرئاج وهف :مهارد ةرشع
 ("”هنع هللا يضر نامثع نع ٌروثأم وهو

 يف هازعو «(2059) يناربطلل ريبكلا مجعملا :لاملاب نيميلا ءادف يف هلوق يأ )١(

 هيقفلا ديلولا يبأل جرختسملا نع يقهيبلل ١7/7 ةياردلاو ٠٠١/٤ ةيارلا بصن



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف ۸۲

 .ًادبأ نيميلا كلت ىلع هفلحتسي نأ هل سيلو

 هللاو ا طقسا هنأل ؛ (ًادبأ نيميلا كلت ىلع هفلحتسُي نأ هل سيلو)

 .ملعأ ئلاعت

 ان FF يا



 ۸1 فاحتلا باب

 فلاحتلا باب

 عئابلا ئعّداو ءًانمث امهدحأ ئعّداف «عيبلا يف ناعيابتملا فلتخا اذإو

 «هنم رثكأ يرتشملا عّداو « عيبملا نم ردقب عقلا فّرتعا وأ «هنم رثكأ

 : اقيندل يضف : ةنيبلا امهدحأ ماقأف

 . لأ ةدايزلل ةتبثملا ةنيبلا تناك : نيب امهنم رلحاو لك ماقأ نإو
 وف 0 7

 . .ئضرت نأ امإ : يرتشملل لبق : ةنيب امهنم ٍاحاو لكل نكت مل نإو

 فلاحتلا باب

 ءًانمث امهدحأ ئعّداف «"عيبلا يف ناعيابتملا فلتخا اذإو) :لاق

 يرتشملا ئعّداو «عيبملا نم رذقب عئ ئابلا 0 أ ءهنم رثكأ عئابلا ئعّداو

 درجم رخآلا بناجلا يف نأل ؛(اهب هل يضق : ةئيبلا ا مانا «هنم رثكأ

 .اهنم ئوقأ ةنيبلاو «ئوعدلا

 ةدايزلل ةتبثملا E ل ينج رخو نك ماقأ نإو) :لاق

 .ةدايزلا يف ضراعت الو «تابثإلل تانيبلا نأل ؛(ئلوأ

 يف ئلوأ عئابلا ةنيبف :ًاعيمج عيبملاو نمثلا يف فالتخالا ناك ولو

 .تابثإلا ةدايز ىلإ ًارظن ؟ عيبملا يف ىلوأ يرتشملا ةنّيبو «نمثلا
 ئضرت نأ امإ :يرتشملل ليق :ةنيب امهنم راحاو لكل نكت مل نإو) :لاق

 .ةيمكلاو ةيفيكلا ثيح نم يأ )١(



 فّلاحتلا باب ۸٤

 ام َمَُلَسُت نأ امإ : عئابلل ليقو «عيبلا انْحَسَق : الإو «عئابلا هاعدا يذلا نمشلاب
 . عيبلا انْخَسَف :الإو . عيبملا نم يرتشملا هاعدا

 .رخآلا ئوعد ىلع امهنم ٍدحاو لك مكاحلا َفّلُحَتسا : ايضارتي مل نإف

 ام َمّلِسُت نأ امإ :عئابلل ليقو «عيبلا انْخَسَق :الإو «عئابلا هاعدا يذلا نمشلاب
 .«عيبلا انْحَّسَف :الإو «عيبملا نم يرتشملا هاعدا

 نايضري ال امبر هنأل ؛هيف "”ةهج "اذهو «ةعزانملا عطف دوصقملا نأل

 .هب نايضارتي :هب "اًمِلَع اذإف «خسفلاب
 ئوعد ىلع امهنم راحاو لك مكاحلا فلسا :ايضارتي مل نإف) :لاق

 .(رخآلا

 ةدايز يعدي عئابلا نأل ؛سايقلا قافو ىلع ضبقلا لبق فلاحتلا اذهو

 امب عيبملا ميلست بوجو يعدي يرتشملاو ءاهركني يرتشملاو «نمثلا

 .فّلَحُيف «رِكنِم امهنم ٍدحاو لكف «هركني عئابلاو 55

 نأل ؛ًائيش يعدي ال يرتشملا نأل ؛سايقلل فِلاخمف :ضبقلا دعب امأف
 يرتشولاو فا ةدايز يف عئابلا ئوعد ئقبتف «هدي يف هل لا عيبملا

 دالا دل رف رمز یا ا انك هپ ناك 1ع

 .ةعزانملا عطق يف قيرط لوقلا اذه يأ )١(

 .ةهج :لدب .ةجح :ه۹۷۷ ةخسن يفو (۲)

 .يرتشملاو عئابلا يأ (۳)

 .نمثلا يأ :ًاحرش اهيلع بتكو .نْيَدلا :خسُت يفو (4)

 .هركني :خسُ يفو (0)



 ۲۸٥ فلاحتلا باب

 و ت

 . يرتشملا نيميب *یدتبیو

 .«دارتو ءافلاحت :اهنّيعب ةمئاق ةعلسلاو «ناعيابتملا فلتخا اذإ» :مالسلاو

 :(قرتشملا نيميب ؟قدنبيو) :لاق

 يبأ نع ةياور وهو « هللا EE يبأو دمحم لوق اذهو

 هنأل ؛ًاراكنإ امهدشأ يرتشملا نأل ؛ٌحيحصلا وهو «هللا همحر ةفينح

 ولو «نمثلا مازلإ وهو «لوكُتلا ةا لحمي هنأ وأ «نمثلاب الأ بّلاطُي

 .نمثلا ءافيتسا نامز ىلإ عيبملا ميلستب ةبلاطملا ٌرَخخآتت : عئابلا نيميب ةىرلب
 هيلع هلوقل ؛مئابلا نيميب أدب :ًالوأ لوقي هللا همحر فسوي وبأ ناكو

 و

 ."”«عئابلا هلاق ام لوقلاف :ناعيابتملا فلتخا اذإ» :مالسلاو ةالصلا

 .ميدقتلا :هّيدئاف لقأو رکنا

 ؛ءاش امهيأ نيميب يضاقلا أدب :نمثب نمث وأ «نيعب نيع عيب ناك نإو

 .امهئاوتسال

 :يرتشملا َفّلحُيو ,يفلأب هعاب ام هللاب :عئابلا َفّلَحُي نأ :نيميلا ةفصو

 .نّيفلأب هارتشا ام هللاب

 هعاب دقلو ءيفلأب هعاب ام هللاب :مئابلا ْفّلحُي :«تادايزلا» يف لاقو
 .يفلأب هارتشا دقلو «نيفلأب هارتشا ام هللاب :يرتشملا فّلحيو «نيفلأب

 يبأ ننس «(5554) يئاسنلا ننس «(71485) هجام نبا ننس يف بيرق ظفلب (۱)

 اهنع مالكلا يف عسوت دقو «ةبراقتم ظافلأب ةريثك قرط ثيدحللو )١٠١(« دواد

 51/1١/5. ًاغالب أطوملا يف كلام مامإلا ةياور يف امك (۲)



 فلاحتلا باب ۲۸٦

 .امهنيب عيبلا يضاقلا َحّسَف : اَفَلَح نإف

 . رَخآلا وعد هَمْرَل : نيميلا نع امهدحأ لكت نإو

 ضعب ءافيتسا يف وأ ءرايخلا ٍطْرَش يف وأ .لجألا يف افلتخا نإو

 .ًاديكأت يفنلا ىلإ تابثإلا مضي
 .تعضو كلذ ىلع َنامْيَألا نأل ؟يفنلا ىلع ٌراصتقالا :حصألاو

 .©0ًالتاق هل متّمِلَع الو ممل ام هللاب» :ةماسقلا ثيدح هيلع لد

 .(امهنيب عيبلا يضاقلا حسف :اًفَلَح نإف) :لاق

 هاعّدا ام تبثي مل هنأل ؛فلاحتلا سفنب "”خسفني ال هنأ دلع لب اذهو

 .ةعزانملل ًاعطق ؛ يضاقلا هُحَّسفيف «لوهجم عب ئقبيف ا رك

 دب الو ساف وهو «لدب الب ًاعيب ئقبي :لدبلا تبثي مل اذإ :لاقُي وأ
 / .دسافلا عيبلا يف خسفلا نم

 ليج هنأل ؛(ِرَخآلا ئوعد هّمِزَل :نيميلا نع امهدحأ لكت نإو) :لاق

 .هتوبثب لوقلا مَ آلا ئوعدل ًاضراعم هاوعد قبي ملف الواب

 ءافيتسا يف وأ «رايخلا طْرش يف وأ «لجألا يف افلتخا نإو) :لاق

 «هيلع دوقعملا ريغ يف فالتخا اذه نأل ؛(امهنيب فّلاحت الف :نمثلا ضعب

 .(5864) يراخبلا حيحص (۱)

 .خسفي ال :خسُت يفو )0



 AV فأاحتلا باب

 .هنيمي عم «لجألاو ًرايخلا ٌرِكُْي نم لوق لوقلاو
 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع افلاحتي مل : افلتخا مث «عيبملا َكّلَه نإف

 يرتشملا لوق لوقلاو هللا امهمحر

 . كلاهلا ةميق ىلع عيبلا خّسفيو «نافلاحتي : هللا همحر دمحم لاقو

 ال همادعناب نأل اذهو ء«ءاربإلاو طلا يف فالتخالا هبشأف «هب دوقعملاو

 .دقعلا م ا

 ةلزنمب نوكي ثيح ءهسنجو نمثلا صو يف يفالتخالا فالخب
 «نمثلا سفن ىلإ ( عجري كلذ نأل ا نايرج يف فيا

 سيل هنأل ؛ لجألا كلذك الو .فصولاب فرعي وهو ريد نمثلا نإف

 .هيرضم دعب دوجوم نمثلا نأ ئرت الأ ؛وفصوب

 نانبثَي امهنأل ؛(هنيمي عم «لجألاو ٌرايخلا ركي نم لوق لوقلاو) :لاق
 .ضراوعلا ركنمل لوقلاو «طرشلا ضراعب

 يبأو ةفينح يبأ دنع افلاحتي مل :افلتخا مث : «عيبملا كله نإف) : لاق

 TT « هللا امهمحر فسوي

 «("كلاهلا ةميق ىلع عيبلا خسقيو «نافلاحتي : هللا همحر محم لاقو

 .هللا همحر "يعفاشلا لوق وهو

 .يرتشملا دي يف يأ )١(

 يأ :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح يفو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ضبقلا موي يأ (۲)

 .كلاهلا ةميق يرتشملا ىلع بجت

 .586/ 5 جاتحملا ةفحت ()



A۸فلاحتلا باب  

 ٠ و و او . ا.ه هاو ا. ا. GOOG GOH GG GCG ههه هه. هو ههه

 ال لاحب راص وأ .هكلم نع عيبملا جرخ اذإ :فالتخالا اذه ئلعو

 .بيعلاب هدر ىلع راقي

 هّبحاص هيعّدي يذلا اقعلا ريغ يعدي امهنم راحاو لك نأ :"'امهل
 يف افلتخا اذإ امك ؛نافلاحتيف «نمثلا ةدايز عْفد ديفي هنأو «هركنُي ٌرَخآلاو

 .ةعلسلا كاله دعب نمثلا سنج

 ىلع :ضبقلا دعب فلاحتلا نأ : هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبألو

 يف "هب عرشلا درو دقو «هيعّدي ام يرتشملل مِلَس هنأ امل ؛سايقلا فالخ
 دعب كلذك الو .خسفلا ىلإ يضفي هيف فلاحتلاو «ةعلسلا مايق لاح

 .هانعم يف نكي ملف «دقعلا عافترال ؛اهكاله

 امنإو «دوصقملا لوصح دعب ببسلا يف يفالتخالاب لابي ال هنألو
 نع كيلا ندا قدايز عقد ةدئافو ءدقعلا هبجوي ام ٍةدئافلا نم ئعارُي

 رس

 .هتابجوم

 يف عيبملا نأل ؛نافلاحتي :ًانْيَع ناك نإف ءًانيد ْنمثلا ناك اذإ "اذهو
 هل ناك نإ كلاهلا لثم دري مث «خسفلا ةدئاف ٌرفَوُتف ءمئاق نيبناجلا دحأ 4 هد 7 ر 02
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 .لث هل نكي مل نإ هّنميق وأ لن

 .هللا امهمحر يعفاشلاو دمحمل يأ )١(

 .فلاحتلاب يأ (۲)

 .فالتخالا اذهو يأ (۳)

 .ًايلثم ناک نإ :خسُت يفو )٤(



 1۸۹٩ فّلاحتلا باب

 يبأ دنع افلاحتي مل : نمثلا يف افلتخا مث «نْيدبعلا دحأ َكَّلَه نإو

 .نمشلا نم كلاهلا ةصح كري نأ عئابلا ئضرُي نأ الإ هللا همحر ةفينح
 و و

 يبأ دنع هيب .«يرتشملا لوق لوقلا رسا عماجلا» يفو

 . هل ءيش الو «يحلا دبعلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ « هللا همحر ةفينح

 يف دقعلا خّسفيو «يحلا يف نافلاحتي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 و و

 .كلاهلا ةميق يف يرتشملا لوق لوقلاو «يحلا

 .كلاهلا ةميقو ًيحلا درو ءامهيلع نافلاحتي : هللا همحر محم لاقو

 دنع افلاحتي مل :نمثلا يف افلتخا مث «نّيدبعلا دحأ َكَلَه نإو) :لاق

 نم كلاهلا ةصح كرت نأ عئابلا ئضرَي نأ الإ هللا همحر ةفينح يبأ

 ."”همثلا

 يبأ دنع هنيمي عم «يرتشملا لوق لوقلا :“"ريغصلا عماجلا» يفو
 .هل ءيش الو «يحلا "”دبعلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ هللا همحر ةفينح

 يف دقعلا خسفيو «يحلا يف نافلاحتي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 0 3 1 و و

 .كلاهلا ةميق يف يرتشملا لوق لوقلاو «يحلا

 ؛(كلاهلا قو لاو ول نافلاحتي : هللا ةيفعر لمحم لاقو

 .ىلوأ ضعبلا كالهف «هدنع فلاحتلا ْعَنمَي ال ةعلسلا لك َكاله نأل ١ و : سا وم م 5 2 - 50

 .ًالصأ ًائيش بلطي الو «يرتشملا ىلع يأ (۱)
 . ۱۷۲ص (؟)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :دبعلا : ظفل (۴)

 .امهيف :خسُن يفو (4)



 فأاحتلا باب ۲۹۰

 .هردقب ردقتيف «كالهلل فلاحتلا عانتما نأ : هللا همحر فسوي يبألو

 مايق لاح يف سايقلا يفالخ ىلع فلاحتلا نأ :هلل همحر ةفينح يبألو

 .اهضعب تاَوَقِب ةعلسلا قب الف ءاهئازجأ عيمجل مسا يهو «ةعلسلا

 يلا نم ي راع ىلع الإ مقاقلا يف فلاختلا نكسب و

 يدؤيف «ٌنَظلاو رزحلاب فرع یهو «ةميقلا ىلع ''”ةمسقلا نم دب الف

 كرتي نأ عاملا ؛ ئضري نأ الإ زوجي ال كلذو «لهجلا عم فلاحتلا ىلإ

 جرختيو « © فاقلا ةلباقمب هلك مثلا نوكي رننيح هنأل ءًالصأ كلاهلا ةصح

 .نافلاحتيف ءدقعلا نع كلاهلا

 ىلإ مهدنع ءانثتسالا فرص «هللا مهمحر خياشملا ضعب ٌجيرخت اذه
 .انركذ امك «فلاحتلا

 الو «يحلا ذخأي :«ريغصلا عماجلا» يف هلوق نم دارملا نإ :اولاقو

 .ًالصأ ًائيش كلاهلا نمث نِي ذخأي ال :هانعم :هل ءيش

 ١ ام رْدَقِب كلاهلا نمث نم ذخأي :هللا مهمحر خياشملا ضعب لاقو

 .ةدايزلا ذخأي ال امنإو «يرتشملا

 .كلاهلاو يحلا نيب يأ )١(

 .ةميقلا رابتعاب يأ (۲)
 .ةميقلا يأ (۳)

 .يحلا وهو )٤(



 ىلإ ال ءيرتشملا نيمي ىلإ ءانثتسالا فرصتي :ءالؤه لوق ئلعو
 ْفّلحُي الف هقّدص دقف :يرتشملا لوقب عئابلا َدَخَأ اّمَل هنأل ؛فلاحتلا
 .يرتشملا

 .مئاقلا يف هاتيب ام :هللا همحر دمحم لوق ىلع يفلاحتلا ٌريسفت مث

 وأ «خسفلا امهذحأ ""ئعداف «ءيش ىلع افي ملو ءاَفَلَح اذإو

 ةميقو «يقابلا درب يرتشملا يضاقلا ٌرمأيو ءامهنيب دقعلا خسفي :امهالك

 .كلاهلا

 هنأ حيحصلاو «هللا همحر فسوي يبأ لوق ىلع هريسفت يف اوفلتخاو

 ئوعد همز :لكت نإف ٠ ئابلا هيعّدي امب امهتيرتشا ام هللاب :يرتشملا ُفّلحُي

 .عئابلا

 «يرتشملا هيعّدي يذلا نمثلاب امهّتعب ام هللاب :عئابلا ْفّلحُي :فّلَح نإو
 .يرتشملا ئوعد هّمِزَل :لكت نإف

 مليو «ننشلا نم هُّتصح طقستو «مئاقلا يف دقعلا ناخسفي تلح و

 .ضبقلا موي ماسقنالا يف امهّتميق ٌربتعُتو «كلاهلا ةصح يرتشملا

 امِهُّيأو «عئابلا لوق لوقلاف :ضبقلا موي كلاهلا ٍةميق يف افلتخا نإو
 .ئلوأ عئابلا ةنيبف :اهاماقأ نإو هْميِب لبق ةنيبلا ماقأ

 .بلطو :ئرخأ يفو «دارأف :خسُت يفو )١(



 .٠ .٠ 6 ٠ د. ا. .٠ هه و هو هوا. هاو و دو ده هاه GS 4 Q4 4 هه

 «نْيدبع ئرتشا نميف .«لصألا» عويب يف َرِكْذ ام سايق وهو
 ام مث هيلع بجي :هدنع ٌرَخآلا كَّلَهو «بيعلاب امهدحأ دَر مث ءانيقفو

 و و

 .""امهتميق ىلع ْنمثلا مسقنيو هدر ام مث هنع طقسيو «هدنع كله

 ّبَجَو دق ّنمثلا نأل ؛عئابلا لوق لوقلاف :كلاهلا ٍةميق يف افلتخا نإف
 عئابلاو كلاهلا ةميق ناصقنب طوقسلا ةدايز يعدي يرتشملا مث : ءامهقافتاب

 .ركنملل قلو « هركني

 اهتابثإل ؛ًارهاظ ًاتابثإ ُرثكأ اهنأل ؛ئلوأ عئابلا ةنّبف :ةنيبلا اماقأ نإو
 .كلاهلا ةميق يف ةدايزلا

 جوع "يهنأ "وقل وَ ربتعُت ناميألا يف ّنأ وهو ههَقِفل :""اذهو
 عئابلاو ءاهيلع رمألا ينبف «لاحلا ةقيقح ةقيق هج امهو «نيدقاعلا دحأ ىلع

 لوق لوقلا ناك اذهلو قف کیم

 «لاحلا ةقيقح ناّمَلعَي ال نيدهاشلا نأل ؛ٌرهاظلا ٌربتعي :تانيبلا ىفو

 اشا هب ل االف ةارغال علم ع مئابلاو ءامهقَح يف ٌرهاظلا ربتعاف
 .رم ام ىلع «ةرهاظلا ةدايزلاب حّجرتتو

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ضبقلا موي (۱)

 :هلوقب يفخلا هقفلا نيبو «يفخ يهقف ىنعمل هنيميو عئابلا ةنيب رابتعا يأ (؟)

 .ه١/9 ةخسن ةيشاحو ۱۸١/١١ ةيانبلا رظني .هرخآ ىلإ ...ناميألا يف نأ وهو

 .لاحلا ةقيقح يأ (۳)

 .نيميلا يأ )٤(



 4۳ فّلاحتلا باب

 امهنإف : نمثلا يف افلتخا مث ءالياقت مث ءاهّضَبَقو «ةيراج ئرتشا نّمو
 . لوألا ٌعيبلا دوعيو «نافلاحتي

 و 2

 يف افلتخا مٿ E E رك يف مهار 21 ذ افلتخا مث ءالياقت مث ءةطنح ذ مهارد ةرش أ نمو
 . ملسلا دوعي الو ءهيلإ ملسملا لوق لوقلاف : نمثلا

 .هللا همحر فسوي ىبأ لوق نم هانركذ ام ئنعم كل نبي اذهو

 :نمثلا يف افلتخا مث ءالياقت مث ءاهْضَبقو «ةيراج ئرتشا نّمو) :لاق
 و 04

 .(لوألا عيبلا دوعيو «نافلاحتي امهنإف

 «قّلطملا عيبلا يف درو هنأل ؛صنلاب هيف فلاحتلا انتبثأ ام حنو

 ةلأسملا نأل ؛سايقلاب هانتبثأ امنإو «نيدقاعتملا ىح يف ٌحْسَف ةلاقإلاو
 ر و 1 ك

 .رم ام ىلع ‹هقفاوي سايقلاو «ضبقلا لبق ةضورفم

 ءدقاعلا ىلع ثراولاو «ضبقلا لبق عيبلا ىلع ةراجإلا سيقن اذهلو

 .يرتشملا ريغ عئابلا لي يف "''هكلهتسا اذإ اميف نيعلا ىلع ةميقلاو
 يبأو ةفينح يبأ دنع فلاحت الف :ةلاقإلا دعب عيبملا عئابلا ضبق ولو

 دعب الولعم صنلا ْئرَي هنأل ؛ هللا همحر ٍدمحمل افالخ «هللا امهمحر فسوي

 .ًاضيأ ضبقلا
 و 7 2 7

 يف افلتخا مث ءالياقت مث «ةطنح رك يف مهارد ةرشع ملسأ نمو) :لاق

 باب يف ةلاقإلا نأل ؛(ُملَسسلا وعي الو «هيلإ مّلسملا لوق لوقلاف :نمثلا

 :اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناعيبلا فلتخا اذإ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق وهو )١(

 .(ادارتو افلاحت

 .ةرابعلا طبضل ۱۸۲/١١ ةيانبلا رظنيو «ءئرتشملا وهو « عيبملا يأ (



 فّلاحتلا باب 1 4٤

 .يفلأب اهجّوزت هنأ جوزلا ئعّداف ءرهملا يف ناجوزلا فلتخا اذإو
 و 4 سرق 4 E ا 2
 . هتنيب لبقت : ةنيبلا ماقأ امهي : نّيفلأب ىنجوزت : ةأرملا تلاقو

eةأرملا ةنيب ةنيبلاف : ةئيبلا اماقأ نإو . 

 خسف الو هللا همحر ةفينح يبأ دنع افلاحت : ةيب امهل نكت مل نإو

 . حاكنلا

 .مّلسلا ٌدوعي الف طاقسإ هنأل ؛َضَْنلا لمتحت ال ملسلا

 ءًاضْرَع ناك ول ملسلا لام سأر نأ ئرت الأ ؛عيبلا يف ٍةلاقإلا فالخب

 ناك ولو ءُمّلّسلا ُدوعي ال :مّلسلا بر ىلإ ميلستلا لبق كَّلَهو «بيعلاب هدرف
 .امهنیب قرفلا ىلع لد :عيبلا دوعي :نيعلا عيب يف كلذ

 اهجّوزت هنأ جوزلا ئعّداف ءرهملا يف ناجوزلا فلتخا اذإو) :لاق

 هنأل .؛ (هّميِب لبق :ةنيبلا ماقأ امهُّيأف :نْيَقلأب ينجوزت :ةأرملا تلاقو ءيفلأب

 .ةجحلاب هاوعد رو

 اذإ :هانعم «ةدايزلا تبث اهنأل ؛(ةأرملا ةنّيب ةنيبلاف :ةنيبلا اماقأ نإو)

 .ةأرملا هّتعذا امم لقأ اهلثم ٌرهم ناك

 الو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع افلاحت :ًةنيب امهل نكت مل نإو) :لاق

 س رك هنأو «ةيمستلا مادعنا يف فلاحتلا َرَثَأ نأل ؛(حاكنلا خّسفي

 .هيف عبات رهملا نأل ؛حاكنلا

 .خسفيف هرم ام ىلع «هدسقي ةيمستلا مدع نأل ؛عيبلا فالخب



 40 فاحتلا باب

 «جوزلا هب فرتعا ام لثِم لثملا ٌرهم ناك نإف « لثملا هم مُكَحُي نكلو

 .جوزلا لاق امب ّيِضق : لقأ وأ

 . ةأرملا هنَعَدا امب يضف : رثكأ وأ «ةأرملا هّنعَّدا ام لي ناك نإو

 : ةأرملا هنعذا امم لقأو . جوزلا هب فرتعا امم رثكأ لثملا ٌرهم ناك نإو

 . لثملا رهمب اهل يرق

 هب فرتعا ام لثم لثملا ٌرهم ناك نإف «لثملا هم ْمَكَحُي نكلو) :لاق

 .هل هاش َرهاظلا نأل ؛(جوزلا لاق امب يضف :لقأ وأ «جوزلا

 .ةأرملا ِهّنعَدا امب يضف :رثكأ وأ «ةأرملا بعدا ام لْثِم ناك نإو)

 هْنعَدا امم لقأو «جوزلا هب امم رثكأ لثملا رهم ناك نا

 رهم ىلع ةدايزلا تبت تبعت مل :افلاحت امل امل امهنأل ؛ (لثملا رهمب اهل يضق هو :ةأرملا

 ةن احتل لو ءلثملا

 لوق اذهو ءميكحتلا مث «ًالَوأ فلاحتلا َركَذ :هنع هللا يضر لاق

 طوقسو «ةيمستلا دوجو عم هل ٌرابتعا ال لثملا رهم نأل ؛هللا همحر يخركلا
 اهلك هوجولا يف مّدقي اذهلو «فلاحتلاب اهرابتعا

 ةدئافل ًاليجعت ؛هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع جوزلا نيميب أدبُيو

 .يرتشملا يف امك «لوكنلا

 «حاكنلا يف هانيصقتسا دقو «هفالخب هللا همحر "”يزارلا جيرختو

 .هديعن الف هللا همحر فسوي يبأ فالخ انركذو

 .اهلثم رهم :خسُت يفو )١(

 .هالا/١ت «صاصجلا يزارلا ركب يبأ ريهشلا مامإلا يأ ()



 فّلاحتلا باب 1

 .اًدارتو ءافلاحت : هيلع ٍدوقعملا ءافيتسا لبق ةراجإلا يف افلتخا نإو

 هذه ىلع هيد ةأرملاو ءدبعلا اذه ىلع حاكنلا ٌجوزلا عدا ولو
 رهم لثم تناك اذإ ةيراجلا ةميق ة نأ الإ «ةمدقتملا املاك رين :ةيراجلا

 «يضارتلاب الإ نوكي ال امام نال ؛ اهنّيَع نود ءاهّتميق اهل نوکی : لثملا

 .ةميقلا تّبَجَوف .دجوي ملو

 .(ادارتو ءافلاحت :هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ةراجإلا يف افلتخا نإو) :لاق

 لبق عيبلا يف فلاحتلا نأل ؛لّدّيملا يف وأ «لدبلا يف افلتخا اذإ :هانعم

 ُريظن :ةعفنملا ٍضْبَق لبق ةراجإلاو رم ام ىلع «سايقلا قافو ىلع :ضبقلا
 ٠ .ةعفنملا ءافيتسا لبق انمالكو ا قت لق كلا

 ٌركنم هنأل ؛رجأتسملا نيميب «ىرلُب :ةرجألا يف فالتخالا عقو نإف

 .ةرجألا بوجول

 ملان E ةعفنملا يف عقو نإو

 "””هبحاص ( ئوعد همزل :َلكَت امهُّيأو

 .هثنيب تلبق :ةنيبلا ماقأ امهّيأو

 نإو «ةرجألا يف فالتخالا ناك نإ يلوا رجؤملا ةنّيبف :اهاماقأ ولو
 ا رجأتسملا ةنيبف :عفانملا يف ناك

 .اهلثم رهم :خسُت يفو )١(

 .عفانملا :خسُت يفو (۲)

 .رخآلا :خسُت يفو (۳)



 14۷ فلاحتلا باب

 .رجأتسملا لوق لوقلا ناكو ءافلاحتي مل : ءافيتسالا دعب افلتخا نإو

 ٌدقعلا خسفو ءافلاحت : هيلع ِدوقعملا ضعب ءافيتسا دعب افلتخا نإو

 .رجأتسملا لوق يضاملا يف لوقلا ناكو «ّيِقِب اميف

 وحن «لضفلا نم هيعّدي اميف امهنم ٍدحاو لك ةنيب تلق :امهيف ناك نإو
 رو ف ةا يريم الا قرط ف اذه يد ا
 ظ :ةرشعب

 لوق لوقلا ناكو ءافلاحتي مل :ءافيتسالا دعب افلتخا نإو) :لاق
 .(رجأتسملا

 دوقعملا كاله نأل ؛رهاظ هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 فلاحتلا عنمي ال امنإ َكالهلا نأل ؛هللا همحر دمحم لصأ ىلع اذكو

 .اهيلع نافلاحتيف ءهّماقُم موقت ةميق هل نأ اَمِل «عيبملا يف هدنع

 ال عفانملا ّنأل ؛ةميق الف :دقعلا خسفو ءانه اه فلاحتلا ئرج ولو
 .دقع ال هنأ ٍذئتنيح نّيبتيو «دقعلاب لب ءاهسفنب موقتت

 .هيلع قحتسملا وه هنأل ؛هنيمي عم «رجأتسملل لوقلاف :فلاحتلا عنتما اذإو

 خسفو ءافلاحت :هيلع دوقعملا ضعب ءافيتسا دعب افلتخا نإو) :لاق

 .(رجأتسملا لوق يضاملا يف لوقلا ناكو «يِقِب اميف ٌدقعلا

 ناك «ةعفنملا نم ءزج لك يف ٌريصَيف «ةعاسف ةعاس عني دقعلا نأل

 .هنأك : خست يفو )١(



 فّلاحتلا باب 1

 يبأ دنع افلاحتي مل : ةباتكلا لام يف بئاكملاو ئلوملا فلتخا اذإو

 . ةباتكلا حّسِفُتو «نافلاحتي : الاقو 3 ” 03 ٠

 اذإف ةدحاو ةعفد دقعني هيف دقعلا نأل ؛ عيبلا فالخب ءاهيلع دقعلا ءادتبا

 دنع افلاحتي مل :ةباتكلا لام يف بتاكملاو ئلوملا فلتخا اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ

 ؛هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «(ةباتكلا سقت «نافلاحتي :الاقو

 .عيبلا هبشأف «خسفلا لبقي ةضواعم ُدْقَع هنأل

 يعدي دبعلاو «دبعلا هركني ءادئاز ًالدب يعدي ئلوملا نأ :عماجلاو

 «نافلاحتيف «هركني ئلوملاو «هيعدي يذلا ردقلا ءادأ دنع هيلع قتعلا قاقحتسا

 .نمثلا ىف افلتخا اذإ امك

 ديلا قح يف رجحل ١ كَفب لاق لا نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 دنع قتعلاب ًالباقم ”بِلَقني امنإو ءدبعلل ُمِلاس وهو «لاحلل "”يفّرصتلاو
 .نافلاحتي الف ريغ ال «لدبلا رْدَق ىف ًافالتخا ىقبف «ةلباقم ال : هلبقف «ءادألا

 )١( جاتحملا ينغم 075/5.

 .ةباتكلا لام يأ (۲)

 .فرصتلاو :ءافلا مضب :خسُت يفو «يريسفت فطع (۳)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .رخآلا يف ةباتكلا لام لدب يأ (6)

 .قتعلل :خسُت يفو (9)



 14 فّلاحتلا باب

 وهف :لاجرلل ُحّلِصَي امف :تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإو

 . هنيمي عم 2 لجرلل
 . اهنيمي عم ةأرملل وهف : ءاسنلل حّلصَي امو

 .هنيمي عم «لجرلل وهف امهل ٌحّلصي امو
 لاجرلل حصي امف : رخآلا عم هتثرو تفلتخاو ءامهدحأ تام نإف

 .امهنم يقابلل وهف : ءاسنلاو

 وهف :لاجرلل ُحَّلِصَي امف :تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا اذإو) :لاق
 .هل الهاش رهاظلا نأل ؛ةمامِعلاك «(هنيمي عم «لجرلل

 ةداهشل ؛"”ةياقولاك «(اهنيمي عم «ةأرملل وهف :ءاسنلل حلصي امو)
 .اهل رهاظلا

 .(هنيمي عم «لجرلل وهف) :ةينآلاك «(امهل حّلصي امو)

 بحاصل ئواعدلا يف لوقلاو «جوزلا دي يف :اهددي يف امو ةآرملا نأل
 .هنم ئوقأ رح ٌرهاظ هّضراعُي هنأل ؛اهب صتخي ام فالخب «دیلا

 ام دعب وأ «حاكنلا مايق لاح يف فالتخالا "”عقو اذإ امنيب قرف الو ]

 .ةقرفلا تعقو

 ٌحّلصَي امف :رخآلا عم هثثرو تفلتخاو ءامهدحأ تام نإف) :لاق
 «تيملا نود «يحلل :َديلا نأل ؛(امهنم يقابلل وهف :ءاسنلاو لاجرلل

 اهنأل كلذ يمس «ةباصعلاك ءاهسار ةرادعما لع ةأرملا هللشت ام ىه (1)
 .191/15 ةيانبلا .رامخلا ىق

 .فالتخالا ناك اذإ امنيب :خسُن يفو (۲)



 فئلاحتلا باب 00

 . هللا همحر ةفينح ىبأ لوق اذهو
 و وم و ل ع مه 5 1 2
 ءاهلثم هب زهحي ام ةأرملا ىلإ عفدي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . هنيمي عم «جوزلل يقابلاو
 ئإ

 . ءاوس : توملاو قالطلاو

 ناك امو .لجرلل وهف :لاجرلل ناك ام : هللا .همحر دمحم لاقو
 و

 . هتثرول وأ «لجرلل وهف : امهل نوكي امو .ةأرملل وهف : ءاسنلل

 ل

 . ءاوس : توملاو قالطلاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق) هانركذ يذلا (اذهو)

 يقابلاو ءاهّلثم هب رهجي ام ةأرملا ىلإ عقدي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ءئوقأ اذهو «زاهجلاب يتأت ةأرملا نأ رهاظلا نأل ؛(هنيمي عم «جوزلل

 .ربتعيف «رهاظل ضراعم ال :يقابلا يف مث « جوزلا دي رهاظ هب لطييف

 .مهثروم ماقم ةثرولا مايقل ؛(ءاوس :توملاو قالطلاو) :لاق

 ناك امو «ءلجرلل وهف :لاجرلل ناك ام :هللا همحر دمحم لاقو)

 انلق امل ؛(هتثرول وأ «لجرلل وهف :امهل نوكي امو «ةأرملل وهف :ءاسنلل
0) 

 .هللا همحر ةفينح ىبأل

 .ثّروملا ٌماقَم "”ثراولا مايقل ؛(ءاوس :توملاو قالطلاو) : لاق

 )١( ةيانبلا .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل ليلدلا نم انلق امل يأ ۱۹۲/۱۲.

 ) )۲.ةثرولا :خسُت يفو



 3 فّلاحتلا باب

 .ةايحلا ٍةلاح يف رحلل ٌعاتملاف : ًاكولمم امهدحأ ناك نإو

 . ثامملا دعب : يحللو

 «ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .رحلا ةلزنمب : بتاکملاو

 نأل ؛(ةايحلا ٍةلاح يف ّرحلل ٌعاتملاف :ًاكولمم امهدحأ ناك نإو) :لاق

 0 .ئوقأ ٌرحلا دي

 نع بلا دي تلك تک هيا از هلال ال و
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو) «ضراعملا

 نأل ؛(ٌرحلا ةلزنمب :بّتاكملاو «ةراجتلا يف هل نوذأملا ٌدبعلا :الاقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «تاموصخلا يف ةربتعم ادي امهل

 د6 E د د



 لصف

 ًامصَخ نوكي ال نّميف

 ههر وأ «بئاغلا ٌنالف هْينَعَدَوَأ ءيشلا اذه : هيلع ئعّدملا لاق نإو
 نيبو هنيب ةموصخ الف : كلذ ىلع ةنيب ماقأو ‹هنم هئيصغ وأ «يدنع

 . يعدملا

 و ٠

 لصف

 امصخ نوكي ال نميف

 ل م مام 6م و 5

 وأ «بئاغلا نالف ِهْينَعَدْوَأ ءيشلا اذه :هيلع ئعّدملا لاق نإو) :لاق

 نيبو هنيب ةموصخ الف :كلذ ىلع هيب ماقأو «هنم هئبصغ وأ «يدنع هتهر

 .(ىعدملا

 هدي نأ هتنيبب تبثأ هنأل ؛كلذ لع ةنيبلا ماقأو هّينرجآ :لاق اذإ اذكو

 ا & )١( E 1 يسمو و 7
 تابثإ رذعت هنأال ؛ةموصخلا عفدنت ال :هللا همحر ' ةمربش نبا لاقو

 ل هر

 .هيلع ءانب :ةموصخلا عقدو «هنع مصخلا مدعل ؛بئاغلل كلملا

 ملف هيف مصخ الو «بئاغلل كلملا توبث :نائيش ةنيبلا ئضتقم :انلق

 ليكولاك وهو «تبثيف «هيف مصخ وهو «يعدملا ةموصخ عفدو «تبثي

 )١( «قارعلا هيقف «ريهشلا مامإلا «ةمّرُبَش نب هللا دبع ت٠٤٤ه.



 .ه 6 ه. اه اه ده. ده و ا. . وأو و واو وأو هواه هه هه جه هاو هاو ده هد هو < واو اواو هه هواه هاه

 . لبق نم الب امك «قالطلا ىلع ةنيبلا اهتماقإو «ةأرملا لقنب

 هنأل ؛ هللا همحر ليل يبأ نبا لاق امك «ةنيبلا ٍةماقإ نودب عقاد الو

 «هسفن ىلع ًاقحّتسم ًاقح َلَوحُي نأ دیر هرارقإب وهف «هدي رهاظب ًامصخ راص
 .هريغ ةمذ ىلإ هتمذ نم نيدلا لوحت عدا اذإ امك ,ةجحلاب الإ قّدصُي الف

 امك تاودلاف اخلاص لجولا ناك نإ ارعا هنا هح ر تعرب ىبأ لاقز
 لاتحملا نأل ؛ةموصخلا هنع عفدنت ال : لّيحلاب ًافورعم ناك نإو « ””هانلق

 ءدوهشلا هيلع دهشيو «هايإ هعدوي رفاسم لإ ام عفدي دق سانلا نم

 .هلبقي ال :هب يضاقلا همهتا اذإف «هريغ قح لاطبإل لاتحیف

 ؛ةموصخلاا:هتغ عفدنت ال : هف رعن الا و ا :دوهشلا لاق ولو

 .يعدملا اذه وه ''”غدوملا نوكي نأ لامتحال

 ررضتل :تعفدنا ولف «هعابتا يعدملل نكمي نّيعم ىلإ هلاحأ ام هنألو

 ١ .يعدملا هب

 .ضبقلاو ةموصخلاب ةلاكولا باب يف )١1(

 .ه548١ت «ريهشلا هيقفلا مامإلا «نمحرلا دبع نب دمحم (۲)

 .ةنيبلا ةماقإب ةموصخلا هنع عفدنت يأ (۳)

 .ةمرحملا لّيجلا يأ )٤(

 .ناسنإ نم هبصغ يذلا يأ (5)

 .لادلا رسكب رثكألاو «عّدوملا :ًاضيأ ةسيفن حست يفو 0



 ًامْصَخ نوكي ال نّميف ٤

 .مصخ وهف : بئاغلا نم هتعتبا : لاق نإو

 ERE عفدنت ال : ينم هتقرس وأ « ينم هتبصغ : يعّدملا لاق نإو

 :e و و

 دنع باوجلا اذكف :هبَسَنو همساب هفرعن الو «ههجوب هفرعن :اولاق ولو

 .ىناثلا هجولل ؛ هللا همحر دمحم

 تّلَصَو َنّيعلا نأ هتنيبب تبثأ هنأل ؟ عفدنت :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 00 ١ ا
 .ههجوب د وهشلا هَقَرَع ثيح «"هريغ ةهج نم هيلإ

 .دوصقملا وهو ءةموصخ دي هذي نكت ملف "لوألا لصفلا فالخب

 ۳ 4 02 02 0 ت ٠

 5 ف هرضأ وأ «همصخ ىسن ثيح «هسفنب رضأ يذلا وه ىعدملاو

 .هيلع اعدملا نود
 5 م عر و 7

 «*”ةسمخلا لاوقألا انركذ دقو «ئوعدلا باتك ةّسّمخم ةلأسملا هذهو

 .ىلاعت هللا قيفوتب

 عر امل هنأ ؛(مصخ وهف :بئاغلا نم هتعتبا لاف نإو) :لاق

 .امصخ هنوكب فرتعا دقف :كلم دي هدي

 عفدنت ال :ينم هتقرس وأ «ينم هتبصغ :يعّدملا لاق نإو) :لاق

 .يعدملا ريغ يأ )١(

 ٠۹۸/۱۲. ةيانبلا .ًالصأ هفرعن ال لجر هعدوأ :دوهشلا لاق اذإ ام وهو (۲)

 .هذوهش هب ًرضأ :خسُن يفو .هيلع ئعدملا دوهش يأ (۳)

 .هللا مهمحر ةمربش نبالو «ئليل يبأ نبالو «ةثالثلا انئاملعل كلذو ءانه يأ (5)

 .ديلا وذ يأ (5)



 ۳.0 ًامْصَخ نوكي ال نّمیف

 .ةعيدولا ئلع ًةنيبلا ديلا وذ ماقأ نإو ةموصخلا

 «نالف هْينَعَدْوَأ : ديلا بحاص لاقو ‹ ينم قرس : يعّدملا لاق نإو

 .ةموصخلا عفدنت مل : كلذ ىلع ةنيبلا ماقأو

 . . هينَعَدوَأ : ديلا بحاص لاقو «نالف نم هتعتبا : يعّدملا لاق نإو

 ًامصخ راص امنإ هنأل ؛(ةعيدولا ىلع ةنيبلا ديلا وذ ماقأ نإو ةموصخلا

 .هليب ال «هيلع لعفلا ئوعدب

 ال ئتح «هدي رابتعاب ؛هيف مصخ هنأل ؛قّلطملا كلملا ئوعد يفالخب
 .هيلع لعفلا ئوعد ٌحصتو «ديلا يذ ريغ ىلع هاوعد ٌحصت

 هينعدوآ : :ديلا 0 لاقو «ينم قرس :يعّدملا لاق نإو) :لاق

 يأ لوق اهو ةموصخلا عفدنت مل :كلذ ئلع ةنيبلا ماقأو «نالف

 .ناسحتسا اذهو «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 اذإ امك راصف « هيلع لعفلا عدي مل هنأل ؛عفدنت :هللا همحر محم لاقو

 .هلعاف مسي مل ام ىلع « ينم بصف : :لاق

 وه هنأ ٌرهاظلاو « ةلاحم ال «لعافلا يعدتسي لعفلا َركِذ نأ الو

 ةا ةماقإو هيلع ةققق ؟دحلل رد 0-0 هنأ الإ ءهدي يف يذلا

 .تقرس :لاق اذإ امك راصف هرْثّسلا

 .هفشك نع ٌزرتحي الف «هيف َدَح ال هنأل ؛بصغلا فالخب

 هينعَدوأ :ديلا بحاص لاقو «ٍنالف نم هّنعَتبا :يعّدملا لاق نإو) :لاق

 .هنع يأ (۱)



 ًامْصَح نوكي ال نّميف
 هر 1 هس ل ياك ا هيف
 . ةنيب ريغب ةموصخلا تطقس : كلذ نالف

 لصأ نأ ىلع اقفاوت امهنأل ؟(ةنّب ريغب ةموصخلا تّطقس :كلذ نالف

 هذي نكت ملف «هتهج نم ديلا يذ دي ئلإ اهّلوصو نوكيف «هريغل هيف كلملا
 هئوك هتنيبب تبثأ هنأل ؛هضْبَقِب هلکو ًانالف نأ ةنيبلا َميِقُي نأ الإ ءةموصخ دي
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهكاسمإب قحأ

FF FRني  



 ¥۹ باب

 باب

 نالجّرلا هيعّدي ام

 ءهل اهنأ ُمُحْرَي امهنم راحاو لک رخ دي يف ًانيع نانثا ئعدا اذإو

 . نافصن امهنيب اهب يضف : ةنيبلا اماقأو

 باب

 و هس 03

 نالجرلا هيعدي ام

 اهنأ معزي امهنم دحاو لك رخآ دی يف ًانيع نانثا ىعذا اذإو) :لاق

 .(نافصن امهنيب اهب يِرضق :ةنيبلا اماقأو «هل

 .ارتاهت :لوق يف هللا همحر " ”يعفاشلا لاقو

 ةلاحتسال ؛ ؛ نيقيب ةبذاك نيتنيبلا ىدحإ نأل ؛ امهنيب عرقي : :لوق يفو

 .نارتاهتتف ثييمتلا رذعت دقو ءودحاو لاح يف لكلا يف نيكل عامتجا

 "هيف عرقأ مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأل ؛ةعرقلا ىلإ ٌراصُي وأ

 ا مكحلا تنأ مهللا» :لاقو

 يدتبملا ةيادب يفو 1٤٤ مقرب ةيناميلسلا ةخسن يف تبثم :نافصن :ظفل )١(

 . ۱۷٩ص

 ۲٤۸/٦. مألا (؟)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةثداحلا هذه لثم يف يأ (۳)

 ٠۷۸/۲. ةياردلا يف امك «نسح هدانسإو «(79480) يناربطلل طسوألا مجعملا (5)



 نالجّرلا هيعّديام ۳۰۸

 ٍةدحاوب ضي مل : ةنيبلا اماقأو ءةأرما حاکن امهنم ٍدحاو لک ْئعّدا نإف

 .امهدحأل ةأرملا قيدصت ئلإ عجريو ءنْيتيبلا نم

 لوسر ىلإ امصتخا نْيَّلجر نأ :' !”ةيئاطلا َةَكَرَط نب ٍميِمَت ثيدح :انلو

eاهب ٰیضقف ا م حاز لك ماقآو نك ا  

 ."خس مث «مالسإلا ءادتبا يف ناك ةعْرقلا ا ۴

 نأب ءدوجولا لوتحُم امهنم دحاو لک ىح يف ةداهشلل قلطملا نألو
 ريس چ

 بجيف «ناتداهشلا ٍتحصف ديلا ٌرَخآلاو «كلملا ببس امهدحأ دمتعي

 .هلبقي لحملا ذِإ «فيصنتلاب نَكمأ دقو «َنكمأ ام امهب لمعلا

 .قاقحتسالا ببس يف امهئا وتسال :فّصتي امنإو

 ضقي مل : :ةئيبلا اماقآو ءٍقأرما حاكن امهنم راحاو e نإف) :لاق

 .كارتشالا لبقي ال َلَحَملا نأل ؛امهب لمعلا رذعتل ؛(نيتنيبلا نم ةدحاوب

 مكحي امم م نأل ؛(امهدحأل اا قيدصت ئلإ عجريو) :لاق

 بحاصف :اتتقو اذإ امأف «ناتنيبلا تقوُت د مل اذإ اذهو «نّيجوزلا قداصتب هب

 .ئلوأ لوألا تقولا

 .يدعس ةيشاح .هنع هللا يضر يرعشألا ئسوم يبأ نع ةياور «يعبات وهو )١(

 ةياردلا «(41557) راثآلا لكشم حرش «(0404) يئاسنلل ئربكلا ننسلا ()

0/1 

 - ۳۸٠/٤ راثآلا يناعم حرش  يواحطلا نع هاقلت ۱۷۸/١: ةياردلا يف لاق (۳)

 .الوبقم اليلد كلذ ئلع مقي ملو



 ۳۹ نالجّرلا هيعّدي ام

 ئضقو «ةنيبلا ماقأف دححت ةأرملاو . ىئوعدلاب امهدحأ درفت ولو

 .اهب مكحُي ال : كلذ لثم ئلع ةنيبلا ماقأو رخ ئعدا مث ءاهب هل يضاقلا

 اماقأو . «دبعلا اذه هنم ئرتش ثا هنأ امهنم ٍدحاو لك نانثا عا ولو

 «نمثلا فصنب دبعلا فصن َذَخَأ ءاش نإ : رايخلاب امهنم ٍدحاو لكف : ةنيبلا

 . كرت ءاش نإو

 .امهقداصتل ؛هثأرما يهف : ةنيبلا ةماقإ ! لبق امهدحأل تّرقأ نإو

 .رارقإلا نم ئوقأ ةنيبلا نأل ؛اهب يضق ف :يبلا رَحآلا ماقأ نإو

 بلا ماقأف ءدُحجت ةأرملاو «ئوعدلاب احل د درفت ولو) :لاق

 ال :كلذ لثم ىلع ةنيبلا ماقأو ءٌّرخخآ عدا مث ءاهب هل يضاقلا ئضقو

 .هّئود لب «هلثم وه امب ْضَقَنُي الف حص دق لوألا ءاضقلا نأل ؛(اهب ٌمَكحُي
 .نيقيب لوألا يف أطخلا َرهَظ هنأل ؛ًاقباس يناثلا ٌدوهش َتَقُْي نأ الإ

 ةنيب لبق ال :رهاظ هحاكنو «جوزلا دي يف 0 تناك اذإ اذكو
 هجو ىلع الإ جراخلا

 «(دبعلا اذه هنم ئرتشا هنأ امهنم ٍدحاو لك نانثا 0 ولو) :لاق

 ءاش نإ :رايخلاب امهنم رلحاو لكف :ةنيبلا اماقأو) «ديلا بحاص نم :هانعم

 .(كَرَت ءاش نإو «نمثلا فصنب ٍدبعلا فصن دخ

 اراصف «'"'نيتنّبلا يف امهئاوتسال ؛نّيفصن امهنيب هب يضقَي يضاقلا نأل
 يخي :نيعيبلا كلاملا زاجأو «ٍلُجَر نم امهنم رلحاو لك عاب اذإ نييِلوضفلاك

 يف هتبغر لعلف هِدَقَع 2 ا هيلع ريت هنأل ؛امهنم ٍدحاو لك

 .ببسلا يف :خسُت يفو )١(

 .يرتشملا ئلع يأ (۲)



 نالجرلا هيعّدي ام ۳1۰

 نكي مل :ٌراتخأ ال :امهدحأ لاقف ءامهنيب دبعلاب يضاقلا ئضق نإف

 .هعيمج ذخأي نأ رَخآلل
 0 © رر

 .امهنم لوألل وهف : اخيرات امهنم ٍدحاو لك ركذ ولو

 .تقولا بحاصل وهف :رَخآلا تقوي ملو ءةامهحا تقو ولو

 .دارأ ول نمثلا لك دخأيو «هدريف «لكلا كلمت

 مل :راتخأ ال :امهدحأ لاقف ءامهنيب دبعلاب يضاقلا ئضق نإف) :لاق

 خسفناف «فصنلا يف هيلع ًايضقم راص هنأل ؛(هعيمج ّدخأي نأ "رخل نكي

 ةا ةديب الزل هلا فاقت وويل ؛ هيف مصخ هنأل اذهو «هيف عيبلا

 دخأي نأ هل نوكي ثيح «يضاقلا ربيخت لبق كلذ لاق ول ام فالخب

 فصنلا لإ ُدْعلاو دعب هّيبس ْحَّسْفُي ملو «لكلا يعدي هنأل ؛عيمجلا

 ٠ .دجوت ملو «ةمحازملل

 .ءاضقلا دعب هميلست :لوألا ٌريظنو «ءاضقلا لبق نّيعيفشلا دحأ ميلست :هريظنو

 تبث هنأل ؛(امهنم لوألل وهف ازات ام داو لك رك ولؤ) :لاق

 .هب رَخآلا عقدناف ءدحأ هيف هعزاني ال نامز يف ءارشلا

 بحاصل وهف :"ارَخآلا تقوي ملو ءامهدحأ َتَقَو ولو) :لاق
 وأ هلبق نوكي نأ ٌرَخآلا لمتحاو «تقولا كلذ يف هكلِم توبثل ؛(تقولا

 .كشلاب هل ئضقي الف «هدعب

 .دحاو ئنعملاو :تلق .امهدحأل :خسُت يفو )١(
 2 ك

 .ئرخألا تقؤُت ملو ءامهادحإ تتقو ولو :خسُن يفو (۲)



 ۳1۱ نالجّرلا هيعدي ام

 .ئلوأ وهف : ضْبَق امهدحأ عمو ءاخيرات اركذي مل نإو
 خيرات الو ءةنيبلا اماقأو ءًاضْبَقو َةبه ٌرَخآلاو ءارش امهدحأ عدا نإو

 مك

 .ىلوأ ءارشلاف : امهعم

 هنأ :هانعمو «(ئلوأ وهف :ضْبَق امهدحأ عمو ءاخيرات اركذي مل نإو)

 ا ف غ لري و نم هتك نأل ؛هدي يف

 .كشلاب ةتباثلا ديلا ضقت الف «تابثإلا يف ايوتسا امهنألو

 لبق ناك هءارش نأ اودهشي نأ الإ ءاّنيب اَمِل ؛ًاتقو ُرَخآلا رد ول اذكو

 .ةلالدلا قوفي حيرصلا نأل ؛ديلا بحاص ءارش

 قم :هادعم:((ضنقو ةبه رحآلاو. ارش امهدحا ذا نإو) :لاق
 ًءارشلا نأل ؛(ئكوأ ءارشلاف :امهعم خيرات الو ديلا اماقأو) ءردحاو
 هداج نم اض راش هنوكل رفا

 .ضبقلا ىلع فّقوتي ةبهلا يف كلملاو ءهسفنب كلملا تبي هنألو

 .اّب امل ؛ضبقلا عم ةقدصلاو ءارشلا اذكو

 ؛ امهنيب ضي ئتح ءءاوس :ضبقلا عم ٌةقدصلاو «ٌضبقلاو ةبهلاو

 «لآملا ىلإ عجري هنأل ؛موزللاب حيجرت الو «عربتلا هجو يف امهئاوتسال

 .حيحص ةمسقلا لمتحي ال اميف اذهو «لاحلا يف مئاق ىنعمب حبجرتلاو

 .ةىراط عويشلا نأل ؛ضعبلا دنع اهّلمتحي اميف اذكو

 ةماقإك راصو «عئاشلا يف ةبهلا ٌذيفنت هنأل ؛حصي ال :ضعبلا دنعو

 .حصأ اذهو «ناهترالا ىلع نّيتنيبلا



 نالجّرلا هيعّدي ام 1۲

 . ءاوس امهف : هيلع اهجّوزت هنأ ةأرما تعّداو «هنم ءارشلا دحأ عدا اذإو € ° 2 7

 : ًةنيبلا اماقأو ءًاضْبَقو ةبه ٌرَخآلاو ءًاضْبَقو ًانهر امهدحأ عدا نإو

 . لوا نهرلاف

 اهجوزت هنأ ةأرما تعّداو ا ءارشلا 0 عا اذإو) :لاق

 م دعو رك نا ا اا انييط ب لع

 هال يجر توب نأ دعا دعو 0 ”ةسفنب كلملا تبث ت رشي ةضواعم دقع

 هنأل ؛ ةميقلا جوزلا ىلع اهلو «ئلوأ ءارشلا : هللا همحر يح لاقو

 ريغلل ةكولمم نيع ئىلع جورتلا ز ذِإ ا ميدقتب نيب لمعلا نكمأ

 .هجيلست ردع نزع ق تخ بجتو «حبحص

 اماقأو ءًاضْبَقو ةبه ٌرَخآلاو ءًاضْإقو ًانهر امهدحأ ىعّدا :لاق

 .ناسحتسا اذهو «(اىلوأ نهرلاف :َةّيبل
 و

 .هئبثي ال نهرلاو «كلملا تبث شت اهنأل ؛ اىلوأ ةبهلا :سايقلا ىفو

 .ةنيبا امهنم لك ماقأو «دبعلا ءارش امهدحأ ئعدا يأ (۱)

 ع :خسُت يفو ءامهدحأ : :خسُت يفو (۲)

 :ظفل حرش امك «ديلا يذ نم يأ ءه١94 ةخسن يف تبثم :هنم :ظفل (۳)

 .ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس :ءارشلا

 )٤( ةيانبلا .دبعلا يأ ؟1١5/5١١.

 .نيفصن امهنيب دبعلاب ئضقيف (5)
 .جوزتلاو ءارشلا دقع نم لك يأ (1)

 يمن مو الو (۷)

 .دبعلا ةميق يأ (۸)



 ۳1۳ نالُجرلا هيعّدي ام

 خبراتلا بحاصف : خيراتلاو كلملا ىلع ةنّيبلا ناجراخلا ماقأ نإو

 . ئلوأ مدقألا

 : نيخيراتلا ىلع ةنيبلا اماقأو ءاخّرأو ٍدحاو نم ءارشلا ايعَّدا ولو

 .ئلوأ لوألاف

 : ًاخيرات اركذو َرَخآ نم ءارشلا ئلع ةنيبلا امهنم راحاو لک ماقأ نإو
 . ءاوس امهف

 مكحبو ؛ا واش :نهرلا مكحب ضوبقملا نأ :ناسحتسالا هجو

 0 ىوقأ نامضلا دقعو «نومضم ريغ :ةبهلا

 هلا نم وأ عيبلاو ؛ءاهتن عيب هنأل ؛ ضوعلا طرشب ةبهلا فالخب

 دنع الإ هتي ال نهرلاو «ىنعمو ةروص كلملا تبثي نامض ٌدقع هنأل

 ضوعلا طرشب ةبهلا اذكف ٌةروص ال ينعم كالهلا

 خيراتلا بحاصف :خيراتلاو كلملا ىلع ةنيبلا ناجراخلا ماقأ نإو) :لاق

 نم الإ كلملا ئقلتُي الف ءنْيكلاملا لوأ هنأ تبثأ هنأل ؛(ئلوأ مدقألا
 .كلملا هنم ٌرَخآلا قلتي ملو «هتهج

 ءديلا بحاص ريغ نم :هانعم «(رلحاو نم ءارشلا ايعا ولو) :لاق
 ىف هّتبثأ هنأ اب اَمِل ؛('ىلوأ لوألاف :نّيَحيِراتلا ىلع ةنيبلا اماقأو ءاخّرأو)
 ۰ .هيف هل عزانم ال ٍتقو

 اركذو ءَرَخآ نم ءارشلا ىلع ةنيبلا امهنم راحاو لک ماقأ نإو) :لاق
 ءاَرَضَح امهنأك ٌريصيف ءامهيعئابل كلملا ناتبثي امهنأل وش ا اتنا

 .ىلوأ :خسُت يفو (۱)



 نالُجّرلا هيعّدي ام ۳1٤

 امهنيب يضف : ئرخألا تقر ملو ءًاتقو نيتنيبلا ئدحإ ْتَنَقَو ولو

 «هريغ نم ضبقلاو ةبهلا ٌرْخآلاَو ءلجر نم ءارشلا مهدحأ عدا ولو

 اوماقأو «رخآ نم ضبقلاو ةقدصلا عبارلاو ؛ هيبأ نم ثاريملا كلا

 كلم لع ةنيب ديلا بحاصو روم لي ىلع يبا لا مق نإو

 . لوا ناك : ًاخيرات مدقأ

 .لبق نم انركذ امك ءامهنم راحاو لك يي م

 يِضق :ئرخألا تقّوُ 3 ملو ءاتقو نيتنيبلا یدحإ تّتَقو ولو) :لاق

 نأ زاوجل ؛كلملا مداقت ىلع لدي ال امهادحإ تبق وت نأل ؛(نّيَفصن امهنيب

 .مدقأ ٌرَخآلا نوكي

 ىقلتي ال كلملا نأ ىلع اقفل امهنأل ؛ًادحاو عئابلا ناك اذإ ام فالخب

 همدقت هنأ نبي ئتح «هب مكحُي :ًاخيرات امهدحأ تبثأ اذإف «هتهج نم الإ

 .هريغ ءارش

 نم ضبقلاو ةبهلا ٌرَخآلاَو «لجر نم ءارشلا مهدحأ عدا ولو : لاق

 ءرخآ نم ضبقلاو ةقدصلا عبارلاو «هيبأ نم ثاريملا ثلاثلاو «هريغ

 ‹«مهتعاب نم كلملا نولي مهنأل ؛ (ًاعابرأ مهنيب ف : ةنيبلا اوماقأو

 یا ا ع هلا ا ر

 ةي لا تحاتضو ءخرؤم و كلم ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ نإو) :لاق

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(ئلوأ ناك :ًاخيرات مدقأ كلي ىلع

 .هللا همحر دمحم نع اوز وهو « هللا امهمحر



 10 نالُجّرلا هيعّدي ام

 ه٠ هو و و و و ىو هو وأو ها وهو هاه واهو هو وأو واو و هوو هاه وأو واو ولو هواه “4 وهو 4# هه

 اتماق نْيَسيبلا نأل ؛هيلإ "”مّجَر ديلا يذ ةنيب لبق ال هنأ :"”هنعو

 .ءاوس رخأتلاو ٌمدقتلا ناكف «كلملا ةهجل اضّرعتي ملو «كلملا قّلطم ىلع

 تبث اذإ كلملا نإف «عفدلا ئنعم ةنّمضتم خيراتلا عم َةّيبلا نأ :امهلو

 نيبو «هتهج نم يقلتلاب الإ نوكي ال هدعب هريغل هثوبثف :يتقو يف صخشل
 .ةلوبقم عفدلا ىلع ديلا يذ

 .هاّنيب ام ىنعملاو ءامهيديأ يف ٌرادلا تناك ول :فالخلا اذه ئلعو

 امهادحإ تتقوو ءقّلطم كلم ىلع ةنيبلا ديلا وذو جراخلا ماقأ ولو

 .ولوأ جراخلا ب هللا امهمحر دمحمو ةفينح يب لوق ىلعف :لئزخألا نود

 :هللا همحر ةفينح يبأ نع ٌةياور وهو هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 اذإ ءارشلا ئوعد يف امك راصو ءًاخيرات ٌمدقأ هنأل ؛ئلوأ تقولا بحاص
 .ئلوأ خيراتلا بحاص ناك :امهادحإ َْتَحَّرَأ 0 هام س#

 عقد الو «عفدلا ئنعم اهتّمضتل :لبقُت امنإ ديلا يذ َةنيب نأ :امهلو

 .هتهج نم يقلتلا يف كشلا عقو ثيح ءانه اه

 ثلاث دي يف تناك ولو امهيديأ يف ٌرادلا تناك اذإ :اذه ئلعو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ءاوس امهف :اهلاحب ةلأسملاو

 )١( ةيانبلا .هللا همحر دمحم نع يأ ۱۲/۲٠٠.

 ) )۲ةيشاح .لوألا نم ًايناث ديلا يذ ةنيب لبقث ال هنأ ىلإ هللا همحر دمحم عجر يأ

 ه١98 ةخسن



 نالجّرلا هيعّدي ام ۳۱٦

 بحاصف : جاتُتلاب ةنيب امهنم ٍدحاو لك ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو
 . لوا ديلا

 ا تقر دل ا هيو سوم ونا لا

 كلملا ةّيلَوأ عدا هنأل ؛ئلوأ قلطأ يذلا : هللا همحر محم لاقو

 .ضعبلا ئلع مهرضعب ةعابلا عوجرو «دئاوزلا قاقحتسا ليلدب

 تقولا كلذ يف كلملا ؛ بجوي خيراتلا نأ :هللا ةمحر فسوي يبألو

 ايعّدا ول امك ؛ نقيتلاب حيجرتلاو «ةيلوألا ريغ لخت قالطإلاو « نيقيب

 .ءارشلا

 «مادقتلا مدع ناه هماضي خيراتلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .قلطم كلم ىلع ةنيبلا اماقأ ول امك راصف «هرابتعا طقسف

 «تاقوألا برقأ لإ فاضيف ..ثواح رمأ هنأل ؛ءارشلا فالخب
 .خيراتلا بحاص بناج حّجرتيف

 : جاتتلاب ةن امهنم رلحاو 1 ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو) :لاق

 ءاتوتساف ديلا هيلع لذت ال ام الع تماق ةنيبلا نأل ؛(ئلوأ ديلا ؛ بحاصف

 .حيحصلا وه اذهو «هل ئضقيف «ديلاب يلا يذ ةنيب تحّجرتو

 كريو «ناتنيبلا رئاهتت هنإ :هللا همحر "”ناَبأ نب ٰیسیع هلوقي اَمِل ًافالخ
 .ءاضقلا قيرط ىلع ال «هدي يف

 .كلملا ةيلوأ ئوعد هنأل :خسُت يفو )١(

 .همحازي يأ (۲)

 .ها17؟١ت «نسحلا نب دمحم ذيملت «ةيفنحلا ءاهقف رابك نم «ىضاقلا مامإلا )۳(



 1۷ نالجّرلا هيعّدي ام

 : جاتُتلا ىلع ٌرَخآلاو .قّلطملا كلملا ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ ولو

 .ناك امهّيأ «ئلوأ جاتُتلا بحاصف

 : جالا ىلع َةيبلا ثلاث ماقأ مث ءديلا بحاصل جاتتلاب يضق ولو

 . ديلا وذ اهديعي نأ الإ هل ئكضقي

 لبق : جاتتلا ىلع َةيبلا ماقأ اذإ «قّلطملا كلملاب هيلع يضقملا اذكو

 . ءاضقلا ْضَقنُيو « هيب

 جاتتلا ىلع ةنيبلا ماقأو «لجر نم كلملا امهنم ٍدحاو لك ئقلت ولو

 .انركذ اّمِل ؛هسفن دي يف جاتتلا ىلع اهتماقإ ةلزنمب وهف :هدنع

 ىلع ٌرَخآلاو «قّلطملا كلملا ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ ولو) :لاق
 ةيلوأ ىلع تماق هتنيب نأل ؛(ناك امهُّيأ «ئلؤأ جاتُتلا بحاصف :جانتلا ص 0

 .هتهج نم ىقلتلاب الإ رحآلل كلملا تبي الف «كلملا

 .انركذ امل ؛ئلو جالا ةنيبف :نّيجراخ نيب ئوعدلا تناك اذإ اذكو

 : جاتتلا ىلع ةنّيبلا ثلاث ماقأ مث «ديلا بحاصل جاتشلاب يضق ولو) : لاق

 كلتب هيلع ًايضقم ْرِصَي مل ثلاثلا نأل ؛(ديلا وذ اهديعي نأ الإ «هل ئضقي

 يعقل

 : جاتتلا ىلع َةنّيبلا ماقأ اذإ «قّلطملا كلملاب هيلع يضقملا اذكو) :لاق
 ل لركاو هلاا ةلرعمب هنكلا «(ءابقنلا" قو ك لف ا ١ 9

 .داهتجالا

 )١( ةيانبلا .لوألا ءاضقلا يأ ۲٠۹/۱۲.



 نالجّرلا هيعّدي ام نفل

 .ةدحاو ةرم الإ حسنت ال يتلا بايثلا يف جلسا كلذكو
2 

 .رّركتي ال كلملا يف ببس لك كلذكو

 جاتنلا ىلع ةنيبلا ماقأو «لجر نم كلملا امهنم ردحاو لك ئقلت ل 2 . 7 3 0

a E 

 لوک 4 خاو رب الإ جست ال يتلا بايثلا يف حلا كلذكو) :لاق

 .نطقلا

 .«جاتتلا ئنعم يف هنأل ؛(رّركتي ال كلملا يف بيس لك كلذكولا :لاق

 :كويفلا و علاوه لا داختر هولا بلكت
 و 5 ت

 لثم وهو «قلطملا كلملا ةلزنمب «جراخلل هب يضف :رركتي ناك نإو

 .بوبحلاو ةطنحلا ةعارزو «سْرَعلاو «ءانبلاو حلا

 .هب فرعأ مهنأل ؛ةربخلا لهأ ىلإ عجري :لكشأ نإف

 «لصألا وه هتنيبب ءاضقلا نأل ؛ جراخلل ا :مهيلع لكشأ نإف

 r و و هيي 0 ا ب
 .لصألا ىلإ عجري : ملعي مل اذإف 3 جاتنلا ربخب هنع لودعلاو

 )١( ةخسن يف ةتبثم :هسفن دي يف :هلوق ىلإ ةلأسملا هذه 87٠هء و1١78ه.

 .(دبل) رينملا حابصملا .فوص وأ رعش نم ُدّبلتَي ام :دبللا (۲)

 - تددم :تففخ اذإو «ترصق :يازلا تددش اذإف «نيعلاو ميملا رسكب (۳)

 77١/1١5. ةيانبلا .زنعلا رعش تحت فوصلاك يهو «- ءازِعّرم

 هيلع هللا لص يبنلا ىلإ امصتخا نيلجر نأ هنع هللا يضر رباج هاور ام وهو (4)

 ماقأو «يدنع ةقانلا هذه تدلو يأ  تّجِتُي امهنم دحاو لك لاقف «ةقان يف ملسو

 يف يعفاشلا هجرخأ ءهدي يف يه يذلل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ئضقف «ةنيب



 ۳۱۹ نالجّرلا هيعّدي ام

 لع ةنيبلا ديلا بحاصو «قّلطملا كلملا ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ نإو

 . ئلوأ ديلا بحاص ناك : هنم ءارشلا

 خبرات الو ءرَخآلا نم ءارشلا ىلع ةنيبلا امهنم ٍدحاو لك ماقأ نإو

 . ديلا يذ دي يف ٌرادلا ُكَرْيُثو «ناتنيبلا ترئاهت : امهعم

 ةنيبلا ديلا بحاصو «قّلطملا كلملا ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ نإو) :لاق

 ةّيلوأ يعدي ناك نإ لوألا نأل ؛(ئلو ديلا ُبحاص ناك :هنم ءارشلا ىلع
 ءهل كلملاب َرقأ اذإ امك راصف «يفانت ال :اذه يفو «هنم ئّقلت اذهف :كلملا

 .هنم ءارشلا ئعدا مث

 الو «رخآلا نم ءارشلا ىلع ةئيبلا امهنم ٍدحاو اک ماقأ نإو) :لاق
 / .(ديلا يذ دي يف ٌرادلا رتو «ناتنيبلا ترئاهت :امهعم خيرات

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو :"''هللا همحر فّتصملا لاق

 ملو «ةطقاسلا الو ةيوقلاب تسيل ةحلاص ةياور هذه :يعفاشلا لاقو ء(1۳۷) هدنسم
 هجولا اذه ريغ نم تيوُر دق اهنأ عم ءاذهب لوقلا يف هفلاخي ملعلا لهأ نم ًادحأ دجن

 ها .ةيوق نكت مل نإو
 نب دمحم قيرط نم )٤٤۷۷( هننس يف ينطقرادلا هجرخأ هجولا اذه :تلق

 ‹۲۲۱/۱۲ ةيانبلا يف ينيعلا ةياورلا هذه ركذو ءًاعوفرم ةفينح يبأ مامإلا نع نسحلا
 .فيعض هدانسإ : 444/4 ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو

 حيحص ثيدح اذه :لاق ۲٤۳/۷ قئارلا رحبلا يف ميجن نبا نأ بيرغلاو

 .049/60 راتحملا در يف نيدباع نبا همالك لقنو ؟اذكه ءٌروهشم

 .ةياردلا يف رجح نبا الو «ةيارلا بصن يف هجّرخي مل يعليزلا نأ ىلإ انه هبنأو
 .فيعضلا دبعلا لاق :ئرخأ يفو «هنع هللا يضر لاق :خسُت يفو )١(



 نالُجّرلا هيعّدي ام ۳۰

 و .٠ و و و او د. ده. ا. و واو و دوا. واو ده هه هه هه هد هاهو هاو هه و اه و هاو اه هواه ¢ © ¢ هواه

 نأل ؛جراخلل RE ‹ نیتنیبلاب ئضقي : هللا همحر e لاقو

 عاب مث «ضّبَقو «رحآلا نم ديلا وذ ئرتشا هنأك لعجيف .نكمم امهب لمعلا

 رم ام ىلع «قّبّسلا ةلالد ضبقلا نأل «ضبقي ملو «"””رادلا

 راقعلا يف ناك نإو زوجي ال ضبقلا لبق عيبلا نأل ؛ٌرمألا سكعُي الو

 .هدذنع

 راصف «مئابلل كلملاب هنم ٌرارقإ :ءارشلا ىلع مادقإلا نأ :امهلو

 .انه اه اذكف «عامجإلاب ءٌرثاهتلا هيفو ءنّيرارقإلا ىلع اتماق “امهنأك
 و 3 ا

 ديلا يذل ءاضقلا نكمُي الو كلملا وهو «همكحل ُدارُي ببسلا نألو
 و

 .هديفي ال هنأو «ببسلا درجمب هل ءاضقلا ىقبف «قحتسم كلمب الإ

 امهدنع صاصق وفلألاب فلألاف :نمشلا راقت ىلع ناتنّيبلا تدهش ول مث
9 - 

 .بناج لك نم ٍنومضم ضبق دوجول ؛ايوتسا اذإ

 ؟ هللا همحر دمحم بهذم صاصقلاف :نمثلا دقن ىلع اودهشي مل نإو

 .هدنع بوجولل

 ٌريغ عمجلا نأل ؛عامجإلاب ءاترتاهت : ضبقلاو عيبلاب ناقيرفلا دهش ولو

 .هللا همحر دمحم لوق ئلعو :خسُت يفو )١(

 .نوكي :خسُت يفو «رادلا يأ (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :رادلا :ظفلو «جراخلا نم يأ ()

 .اتماق اذإ امك :خسُت يفو ()



 ۳۲١ نالجرلا هيعدي ام

 . ءاوس امهف : ًةعبرأ رَخآلاو ,نيدهاش نْيعَدملا دحأ ماقأ نإو

 «نيميبلا نم ولحاو لك قبس زاوجل ؛ هللا همحر دمحم دنع نكمم
 ع

 .لوألا فالخب

 جراخلا تْقَوو ءاضْبَق "تبث ملو ءراقعلا يف ناتنيبلا 0 ناو

 مث ءالوآ ئرتشا جراخلا ناک لَعِجُيف ءامهدنع ديلا بحاصل ئضقي :قبسأ

 .امهدنع راقعلا يف ٌرئاج وهو ءديلا بضاص نم قلا لفل

 لبق هعيب حصي ال هنأل ؛امهنم جراخلل ئضقي : هللا همحر دمحم دنعو

 .هكلم ىلع يقبف «هدنع ضبقلا
 ىلع نازئاج نْيَعْيَبلا نأل ؛ديلا بحاصل ئضقي :ًاضبق "”اتتبثأ نإو

 .نيلوقلا

 ا يف جراخلل ئضقي ا ديلا بحاص ناک نإو

 مك لسو أ مّلسي ملو «عاب مث «ضّبقو «“ ريل[ و“ رتشا هنأك لعجیف

 .رخآ ببسب هيلإ لصَو

 :(ءارس امهف عبرا لاو دهاش دملا دخأ ماقأ نإو) :لاق

 .مالقت :ه۷۹۸ ةخسن يفو «خسُت يف تبثأ امك اذكه )١(

 .انيبُت :خست يفو (۲)

 .انيب :خسن يفو (۳)

 .اهارتشا :خسُت يفو (4)

 .جراخلا نم يأ )٥(



 نالجّرلا هيعّدي ام ۲

 ٌرَخآلاو ءاهعيمج امهدحأ «نانثا اهاعذا لجر دي ىف ٌراد تناك اذإو

 بفصنلا بحاصلو «اهعابرأ ةثالث عيمجلا بحاصلف : ةنيبلا اماقأو ءاهفصن

 .ًاثالثأ امهنيب يه : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهر و وو

 حيجرتلاو «دارفنالا ةلاح يف امك «ةمات "لع نيدهاش لك ةداهش نأل

 ."'فرُع ام ىلع ءاهيف ٍةوقب لب «لّلِعلا ةرثكب ٌعقي ال
 ءاهعيمج امهدحأ «نانثا اهاعّدا لجر دي يف راد تناك اذإو) :لاق

 بافضل ةاهغابزأ ال عيمجلا تالا :ةئيبلا اماقأو ءاهفصن ٌرَخآلاو

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهعبر بفصنلا

 يف َرَخآلا ٌعِزانُي ال بفصنلا بحاص ّنإف «ةعزانملا "قيرطل ًارابتعا
 «رخآلا فصنلا يف امهتعزانم توتساو 4 عزانم الب هل ملف «فصنلا

 و م
 هَ ۰

 بحاصف «ةبراضملاو لوَعلا قيرط اربتعاف «(اثالثأ امهنيب يه :الاقو)

 مهسب برضي :فصنلا بحاصو «نّيمهس هقح لكب بِرضي :عيمجلا
 .ًاثالثأ امهنيب مسقيف ءٍدحاو

 دهر ما يتلا اده اهرب ل ادارو راق ةلامسلا هذولا

 .ةجح :خسُن يفو )١(

 .هقفلا لوصأ يف يأ )۲(

 .قيرطب :خسُن يفو (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :عزانم الب :هلوق (5)

 .7؟5١57/1 ةيانبلا .ةيادهلا وهو «باتكلا اذه يأ (05)



 ۳۲۲ نالجّرلا هيعّدي ام

 هجو ىلع ءاهفصن عيمجلا بحاصل َمِلَس :امهيديأ يف تناك ولو
 58 ا

 «هدنع ْتَجِبُب اهنأ ةنّيبلا امهنم دحاو لك ماقأو ديد يف اعزانت اذإو
 .ئلوأ وهف : نّيخيراتلا دحأ قفاوي ةبادلا نيمو ءًاخيرات اركذو

 . امهنيب تناك : كلذ لكشأ نإو

 .("تادایزلا» ىف اهانركذ
 و

 ىلع عيمجلا ب مس يف ت الع ءايفصت ميمجلا حاصل "لم ءامهيذيأ ىف تناك ولو) لاف

 .(ءاضقلا هجو ىلع ال ءاهفصنو «ءاضقلا هجو

 ال :هدي يف يذلا فصنلاو «هتنيبب ئضقيف «فصنلا يف جراخ هنأل
 ر

 .هل ملاس هدي يف وهو «فصنلا هاعّدم نأل ؛هبحاص هيعّدي

 نودب ءاضق الو ءهكاسمإب ًاملاظ ناك :هاوعد هيلإ فرصنت مل ولو
 7 ل ١

 .هلي يف كرتيف «ئوعدلا

 تَجِتُت اهنأ ةنّيبلا امهنم ٍدحاو لك ماقأو باد يف اعزانت اذإو) :لاق

 نأل ؛(ئلؤأ وهف : نيخيراتلا دحأ قفاوي ةبادلا رش اخیرا اركذو « هذنع

 .حجرتيف «هل دَهْشَي لاحلا

 امهنأك راصف «تيقوتلا طقس هنأل ؛(امهنيب تناك :كلذ لكشأ نإو)

 .اخيرات اركذُي مل

 .ناتنيبلا تلطب :نيتقولا ةبادلا ريم فلاخ نإو

 .تارم هركذ مدقتو ۰۲۲۹/۱۲ ةيانبلا رظني .ينانيغرملا فلؤملل باتك )١(

 او :لوهجملل ينبملاب خست يف تطبضو )۲(



Eنالجّرلا هيعّدي ام  

 امهدحأ : ةنيبلا هيلع نالجر ماقأو ءلجر ددي يف دبعلا ناك اذإو
 .امهنيب وهف : ةعيدوب رخآلاو « بصخب

 «نّيقيرفلا بذك َرَهَظ هنأل ؛هللا همحر "”ديهشلا مكاحلا هركذ اذك

 .هدي يف تناك نم دي يف "كرف

 امهدح دحأ :ةنيبلا هيلع نالجر ماقأو «لجر راي يف دبعلا ناك اذإو) :لاق

 قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال ؛(امهنيب وهف :ةعيدوب رخآلاو « بصغب

 .ملعأ ئلاعت هللاو م ا ورا ضار ا ا ا

9F SF FR FRان  

 )١( «ئقتنملاو «یفاکلا رصتخم بحناص مامؤلا « دمحم نب دمحم ت٤ ١ه

 ) )۲.هالوا/ ةخسن ةيشاح .ةبادلا يأ



0 ۶ 

 لصف

 يديألاب عزانتلا يف

 : اهياجلب ٌقّلعتم ُرَخآلاو ءاهُبكار امهدحأ ءةباد ىف اعزانت اذإو
 .ىلَوأ بكارلاف

 بكارلاف : هَقيِدَر ٌرَخآلاو ءجْرّسسلا يف ًابكار امهدحأ ناك اذإ كلذكو

 . ىلوأ جرّسلا يف
 وک رخآللو ءامهدحأل لدغ هيلعو ءريعب يف اعزانت اذإ اذكو

 . ىلوأ لْمِحلا بحاصف : ّقّلعم

 لصف

 يديألاب عزانتلا يف
 وم حج

 :اهماجلب ولعتم رخآلاو ءاهبكار امهدحأ «ةّباد يا اذإو) :لاق

 .كلملاب صتخي '''هنإف رهظأ هقّرصت نأل ؛(ئلوأ بكارلاف

 :هقيدر رخآلاو ءجْرّسسلا يف ًابكار امهدحأ ناك اذإ كلذكو) :لاق
 .(ئلوأ جرّسلا يف بكارلاف

 .فرصتلا يف امهئاوتسال ؛امهنيب نوكت ثيح :نّيَبكار اناك اذإ ام فالخب

 روك رخآللو ءامهزحأل لمح هغو «ريعب يف اعزانت اذإ اذكو) :لاق

 .ةفرضتعلا وه هنأل ؛(ئلوأ لْمِحلا ٌبحاصف : لع

 .بوكرلا يأ (۱)



 يديألاب عزانتلا يف ۳١

 سالف : هّمُكب ّقّلعتم رَحَآلاو .هّمبال امهدحأ صيمق يف اعزانت اذإو
 / . لوا

 . امهنيب وهف : هب قلتم ُرَخآلاو «هيلع سلاج امهدحأ طاسب يف اعزانت ولو
 امهنيب وهف :َرَخآ دي يف هنم فَرَطو «لجر راي يف بوث ناك اذإو

 . نافصن

 : رح انآ :لاقف «هسفن نع ربعي وهو ءلجر دي يف ٰيبصلا ناك اذإو
 5 و و

 . هلوق لوقلاف

 .هدي يف وه يذلل دبع وهف : نالفل دبع انآ : لاق ولو

 :هّمكب قلعتم رخآلاو «هسبال امهدحأ صيمق ىف اعزانت اذإو) :لاق
 .ًاقرصت امهرهظأ هنأل ؛ (اىلؤأ رسباللاف

 :هب قّلعتم ٌرَخآلاو «هيلع سلاج امهدحأ طاس يف اعزانت ولو) :لاق
 «هيلع ٍديب سيل دوعقلا نأل ؛ءاضقلا قيرط ىلع ال :هانعم «(امهنيب وهف

 .ايوتساف 4

 امهنيب وهف :َرَخآ لي يف هنم فرطو «لجر دي يف بوث ناك اذإو) :لاق
 .قاقحتسالا يف ةدايز ٌبجوت الف كسلا نج نم ةدايزلا نأل ؛(نافصن

 انأ :لاقف ءهسفن نع ربعي وهو «لجر ردي يف يبصلا ناك اذإو) :لاق

 ١ .هسفن لي يف هنأل ؛(هلوق لوقلاف :ٌرْح

 ةا هنأل ؛ (هدي يف وه يذلل دبع وهف :نالفل دبع انأ :لاق ولو) :لاق

 .قرلاب رق ثيح «هسفن ئلع هل دي ال هنأب



 ضف يديألاب عزانتلا يف

 .هدي يف وه يذل دبع وهف : هسفن نع ربعي ال ناک نإو

 هيلع رخآلو ؛هئانبب لصّتم وه وأ ٌءوُذَج هيلع لجرل طئاحلا ناك اذإو

 .ءيشب تسيل يدارهلاو .لاصتالاو عوذجلا بحاصل وهف : يداره

 هل دي ال هنأل ؛ (هدي يف وه يذلل دبع وهف :هسفن نع ربعي ال ناک نإو)

 يعي ناك اذإ ام فالخب عام ةلزنمب وهو ءاهنع ربعي ال ناك امل هسفن ىلع

 يف هيلع قرا َرَهَظ هنأل ؛هّلوق لوقلا نوكي ال :ةيرحلا ئعّداو ربك ولف
. 

 َرخآلو «هئانبب لصتم "وه وأ «ٌعِوُذُج هيلع لجرل طئاحلا ناك اذإو) :لاق
 0 تسيل يدارهلاو «لاصتالاو عوذجلا بحاصل وهف : يدار هيلع

 راصف قلعت بحاص َرَخآلاو «لامعتسا بحاص عوذجلا بحاص نأل

 اهب ولعم روك رخذألو .ءاهيلع لم امهيلحألو ءاهيف اعزانت ٍةبادك

 دقو «هرادج يف اذه نبلو « هيف هرادج نبل ةلخادم :لاصتالاب دارملاو

 لع هئانب ضعب نأل ؛هبحاصل ًرهاظ دِهاش اذهو «ميبرت لاصتا ئمسُي
 .طئاحلا اذه ءانب ضعب

 .الصأ يدارهلل رابتعا ال هنأ ئلع لذي :ءيشب تسيل يدارهلا : “هوقو

 .طئاحلا يأ (۱)

 نابضق اهيلع لسرُت «مركلا نم تاقاطب ةيولم ءمضت تابصق «ةيدره :عمج (۲)
 .۲۳۲/۱۲ ةيانبلا .ءاحلاب :يدارح :لاقيو «مركلا

 .سيل :خسُن يفو (۳)

 )٤( ةيانبلا .هللا همحر دمحم لوق يأ 775/1١5.



 يديألاب عزانتلا يف ۳۲۸

 . امهنيب وهف : ال عوج هيلع امهنم راحاو لكل ناك ولو
 رخآللو «ةثالثلا بحاصل وهف : ةثالث نم لقأ امهدحأ و عوذج ناك ناو

 .هعذجا عضوم

 .ًالصأ اهل نبت ال طئاحلا نأل :"يراوبلا اذكو

 هيلع رخآلل سیلو EES «طئاح يف اعانت ول تح
 انهن وهف می

 ؛(امهنيب وهف :ًةثالث ٌعوُدُج هيلع امهنم دحاو لكل ناك ولو) :لاق
 .ةثالثلا دعب اهنم رثكألاب ربتعم الو ءامهئاوتسال

 رخآللو «ةثالثلا بحاصل وهف :ةثالث ن نم لفأ امهدحأ عوذج ناك نإو)

 د هَِبْشَخ تحت ام امهنم ٍدحاو لكل :ِّةي ةياور يفو ”ةياور يف «(هعذج عضوم

 .امهنيب :بشثخلا ىلإ بشخلا نيب ام :ليق مث
 ا عا :ليقو

 .ةجحلا سفن يف ةرثكلاب َربتعم ال هنأل ؛نّيَمصن امهنيب نوكي نأ :سايقلاو

 شش ردقب خاو لك نم لامعتسالا نأ : يناثلا هجوو

 دحاولا نود «عوذجلا ريثك عضول نبي طئاحلا نأ :لوألا ةجوو

 يف ةيناثلا ةياورلاو «هللا همحر دمحمل لصألا نم رارقإلا باتك ةياور يأ (۲)

 .لصألا نم ئوعدلا باتك

 .امهتبشخ :خسن يفو )۳(

 .ناسحتسالا وهو «رارقإلا باتك ةياور وهف لوألا.امأو ءئوعدلا باتك ةياور وهو (4)



 ۳۹ يديألاب عزانتلا يف

 .ئلوأ لّوألاف : لاصتا رخآللو .عوذج امهدحأل ناك ولو

 : تيب َرَخآ ديا يفو «تايبأ ةرشع لجر دي يف اهنم راد تناك اذإو

 :نافنفن امه ةا

 قح هل ئقبي هنأ الإ «ريثكلا بحاصل ًادهاش ٌرهاظلا ناكف «ْئنْدَملاو
 .هدي قاقحتسا يف ٍةَجَحِب سيل رهاظلا نأل ؛عضولا

 .(ئلوأ لوألاف :لاصتا رَخآللو ٌعوذُج امهدحأل ناك ولو) :لاق

 ."”ئلوأ يناثلا نأ :ئوريو

 ديلا لاصتالا بحاصلو «فّرصتلا عوذجلا بحاصل نأ :لوألا 2

 .ديلا نم ””ئوقأ فّرصتلاو

 نمو «ردحاو ءانبك ناريصي لاصتالاب نيطئاحلا نأ :' “يناثلا هجوو

 عضو قح رخخآلل قبب مث ءهّلكب ءاضقلا :هضعبب هل ءاضقلا ةرورض
 .انلق امل ؛هعوذج

 اد ا اهحّحصو « هللا همحر يواحطلا ةياور هذهو

 :تيب َرَخخآ لي يفو « تايبأ ةرشع لجر ولي يف اهنم راد تناك اذإو) : :لاق

 .اهيف رورملا وهو ءاهلامعتسا يف امهئاوتسال ا انين الاف

 )١( ةيانبلا .لاصتالا بحاص وهو ۱۲/۲۳٠.

 ٠٠٠/۱۲. ةيانبلا .يواحطلاو مالسإلا خيش لاق هبو (۲)

 .ىلوأ : خس يفو (۳)

 .لاصتالا ةيلوأب لوقلا وهو (5)

 لمكألا ةنازخ بحاص «دمحم نب يلع نب فسوي «يناجرجلا هللا دبع وبأ (0)

 .؟١7 ةيهبلا دئاوفلا رظني «يخركلا ىلع هقفت «تادلجم تس يف «هقفلا يف



fيديألاب عزاشلا يف  

 : هدي يف اهنأ امهنم ٍدحاو لک يعدي ينعي ءًاضرأ نالجرلا عدا اذإو

 .امهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اميقي ئتح امهنم ٍدحاو دي يف اهنأ ضي مل
 .هراي يف تلج : ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو

 .امهيديأ يف تلعج : ةنيبلا اماقأ نإو

 .هدي يف يهف : َرَفَح وأ .لونب وأ «ضرألا يف َنّبَل دق امهدحأ ناك نإو

 يف اهنأ امهنم ا 4 ندي نقي ءًاضرأ نالجرلا عدا اذإو) :لاق

 .(امهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اميقُي ئتح امهنم راحاو ودي يف اهنأ ضي مل :هدي
 الف ءامهريغل اهلعلو ءاهراضحإ رذعتل ؛ةدهاشم ريغ اهيف ديلا نأل

 .هنبت ةنيبلاف :يضاقلا ملع نع باغ امو «ةجح ريغ نم امهدحأل قحَتسُت

 نأل اذهو ؛ةجحلا مايقل ؛(هدي يف ْتَلِعَج :ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو)

 .ةجح ريغ نم امهدحأل قحتس الف ءامهريغل اهلعلو «ٌدوصقم قح ديلا

 قحتست الف "ايب امل ؛(امهيديأ يف تلعُج :ةنيبلا اماقأ نإو)

 .ةجح ريغ نم امهدحأل

 يهف :رْفَح وأ «ئنب وأ «ضرألا يف نبل دق امهدحأ ناك نإو) :لاق

 ملعأ ئلاعت هللاو ءاهيف لامعتسالاو بفّرصتلا دوجول ؛ (هدي يف

9F ¢ ¢ ¢ان  

 .ليلعتلا راركت يف ةفلتخم عضوملا اذه يف خسنلا نأ لإ هنأ ءانلق امل :خسُت يفو )١(



 ۳۳۱ باب

 باب

 بّسَّنلا ئوعد
 نم لقأل هب 0 نإف : ملل هاعّداف .ٍدلوب تءاجف را عاب اذإو

 ‹عيبلا خسفيف خسقيف يف هل دلو ٌمَأ همأو «عئابلل نبا وهف : عاب موي نم رهشأ ةتس

 .نمثلا دريو

 باب

 بسلا ئوعد

 هب تءاج نإف :عئابلا هاعّداف ءردلوب تءاجف «ةيراج عاب اذإو) :لاق

 خسفيف لولو هّمَأو «عئابلل نبا وهف :عاب موي نم رهشأ ٍةتس نم لقأل
 .(نمشلا دريو «عيبلا

 ؛ةلطاب هُتوعد :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لوق وهو «سايقلا يفو
 نودي بسن الو ءاضقاتم ا يف ناكف دبع هنأب هنم فارتعا عيبلا نأل

 .ئوعدلا

 ةنوك الغ ةزهاظ ةداهش ةكلون قوُلعلا لاصتا نأ :ناسحتسالا هجو

 .ضقانتلا هيف ئفعيف «ءافخلا ىلع بسنلا ئنبمو ءانزلا مدع رهاظلا نأل ؛هنم

 «هدلو مأ عاب هنأ نيبتف «قولعلا تقو ىلإ تدنتسا :ةوعدلا تَّحّص اذإو 3 02 500 5 ل و ت 5

 )١( بلطملا ةياهن .نالوق اهيف 7/7١.



TYبَسّنلا ئوعد  

 .ئلوأ عئابلا ةوعدف :اهدعب وأ  عئابلا ةوعو عم يرتشملا هاعدا نإو

 و 03 o ت 5

 2 ئابلا ةوعد حصن مل : عيبلا تقو نم نّيتتس نم ٌرثكأل هب تءاج نإو

 يرتشملا هقّدص اذإ الإ

 ريغب هضبق هنأل ؛ّنمثلا "دريو زوجي ال دلولا ٌمَأ عيب نأل ؛عيبلا خفيف

 عئابلا ةوعدف :اهدعب وأ «عئابلا ةوعد عم يرتشملا هاعدا نإو) :لاق

 .(ئلوأ

 .داليتسا ةوعد هذهو «قولعلا تقو ىلإ اهدانتسال وس أ اهنأل

 ةوعو حصت مل ع کر ب با ركل او : لاق

 .ةجحلاو ٌدهاشلا وهو «ًانقيت هكلوب قوُنُعلا لاصتا دجوي مل هنأل ؛(عئابلا

 داليتسالا ئلع ل تسلا تبثيف « (يرتشملا هقدص اذإ الإ)

 .حاكتلاب

 تبنت الف ءهكلم يف نكي مل قولعلا نأ اًنقيت انقيت األ ؛ ؛عيبلا لطي الو

 نم سيل “كلاملا ٌريغو «ٍريرحت ةوعو هذهو « ”هقح الو :©قتعلا ةقيقح
 .”هلهأ )0(

 .عئابلا يأ )1(

 .دلولا قثع يأ (۲)

 .همأ قع يأ (۳)

 .عئابلا يأ )٤(



 YY بّسَّنلا ئوعد

 نأ الإ .هيف عئابلا ةوعد لبق مل : رهشأ ةتس نم ٌرثكأل هب تءاج نإو 1 8 ° 15 ٠ - ه0

 . ىرتشملا هقدصي

 مل : رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج دقو «عئابلا هاعّداف «ٌدلولا تام نإف

 .مألا يف ٌةاليتسالا تبثي

 : رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج دقو «عئابلا هاعّداف ٌمألا تتام نإو

 .عئابلا هذخأو ءدلولا يف بسنلا تبني

 3 2 م

 نم لقألو «عيبلا تقو نم (رهشأ ةتس نم ٌرثكأل هب تءاج نإو) :لاق
 نأ لمتحا هنأل ؛(يرتشملا هقدصي نأ الإ «هيف عئابلا ةوعد لبق مل) : نيتنس

 .هقيدصت نم دب الف ةجحلا دجوت ملف .هكلم ىف قولعلا نوكي ال

 مألاو رح دلولاو «عيبلا لطبيو «"”بسنلا تبثي :يرتشملا هفدص اذإو
 وو

 هكلم يف قولعلا لامتحاو ءامهقداصتل ؛ئلوألا ةلأسملا يف امك «هل دلو مأ

 ةتس نم لقأل هب تءاج دقو «عئابلا هاعّداف «دلولا تام نإف) :لاق
 0 و

 .(مألا يف داليتسالا تبثي مل :رهشأ

 ىلإ هتجاح مدعل ؛توملا دعب هّبسن تبثي ملو ءدلولل ةعبات اهنأل
 .مألا داليتسا هعبتي الف «كلذ

 ةتس نم لقأل هب تءاج دقو «عئابلا هاعّداف مالا تتام نإو) :لاق
 يف لصألا وه دلولا نأل ؛(عئابلا هذخأو ءدلولا يف بسنلا تبثي : رهشأ

 .عِبتلا تاوق هرضي الف « بسنشلا

 .يعدملل يأ )۱(



 بسلا ئوعد ٤

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف هّلك َنمثلا دريو

 .مألا ةصح ٌدرَي الو «دلولا ةصح دري : الاقو

 e «لجر كلم يف ةيراجلا ِتَلِبَح اذإو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .دلولا مأ :لاقي «هيلإ فاضت اهنأل ؛ًالصأ ٌدلولا ناك امنإو

 اهقتعأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هتهج نم ةيرحلا ديفتستو
 و

 «ئلعألا عبتي ئندألاو ءاهتقيقح : هلو ("ةيرحلا اقح :اهل تباثلاو

 .ئوقألا ؛ فعضألاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف هلك نمثلا ٌدْرَيو) :لاق

 ما عاب هنأ ني هنأل ؛(مألا چ الو ىدلولا ةضخ دری :الاقو

 .يرتشملا اهئمضي الف «بصغلاو دقعلا ىف هدنع ةموقتم ريغ اهتيلامو «هدلو

 .اهنمضيف ةو اههدنعو

 ءلجر كلم يف ةيراجلا تلح اذإو :«”ريغصلا عماجلا» يفو)

 :هدنس يفو )751١7(2 هجام نبا ننس يف وهو «داليتسالا باب لوأ يف مدقت (۱)

 لاقو لو رسب 0۷00 يا تسوء ادج فف رهو :هللا دبع نب نيسح

 «ناطقلا نبا ةيقعتو «تاقث هثاور ٍدنسب اذه حص 7١5/8: ئلحملا يف مزح نبا

 .۸۷/۲ ةياردلا رظنيو 2١77/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا هيلع كردتساو

 .۲۷۷/۷ راكفألا جئاتن .دلولا ةيمومأ وهو (7)

 .دلولل يأ (۳)

 )٤( ص"75١.



 Yo بّسَّنلا ئوعد

 يرتشملا َقّتعأ دقو ءدلولا عئابلا ئعداف «يرتشملا دي يف تَدَلَوَف ءاهعابف

 . نمثلا نم هتصحب هيلع دري «هئبا وهف : مألا

 .ةلطاب هاوعدف : دلولا َقّتعأ امنإ يرتشملا ناك ولو

 يرتشملا قَتعأ دقو «دلولا عئابلا ىعداف «يرتشملا دي يف ْتَدَّلوف ءاهعابف

 .نمثلا نم هتصحب هيلع دري ٠ هبا وهف :ّمألا

 .(ةلطاب هاوعدف :دلولا َّقّتعَأ امنإ يرتشملا ناك ولو

 رم ام ىلع «هل ةعبات مألاو «دلولا :بابلا اذه يف لصألا نأ :قّرَقلا هجوو

 يف قتعلا وهو «داليتسالاو ةوعّدلا نم عناملا ماق :لوألا "”لصفلا يفو

 .هتارورض نم سيلو «ٌدلولا وهو «لصألا يف وبث عنتمي الف «مألا وهو «عبتلا

 .اهالومل ٌهَمأ هّمأو «ةميقلاب ٌرح هنإف «رورغَملا ډلو يف امك

 .حاكتلاب ةدّلوتسملا يف امكو

 «هيف هّنوبث عنتميف «دلولا وهو «لصألاب عناملا ماق :يناثلا لضفلا يفو

 .عبّتلا يفو

 قاحلتسا حك «َضَقَّنلا لمتحي ال هنأل :ًاعنام قاتعإلا ناك امنإو
 ١ .هجولا اذه نم ايوتساف «داليتسالا حو «بسنلا

 ىح :مَأْلا يف عئابلل تباثلاو «قاتعإلا ةقيقح :يرتشملا نم تباثلا مث
 .ةقيقحلا ضراعُي ال قحلاو «ةوعّدلا ىح :عئابلل دلولا يفو «ةيرحلا

 .عئابلا نبا يأ (1)

 .هجولا :خسُت يفو قفز



 بَّسّنلا ئوعد ۳٦

 عئابلا هاعدا مث َرَخآ نم ىرتشملا هعابو «هدنع دلو ًادبع عاب نمو
 ا و

 .عيبلا لطبيو ءهّنبا وهف : لوألا

 .هنم امهبسن ْتَبَن : نيمأوتلا دحأ بسن ئعدا نمو

 ٌضعب هب تبن دقو (ضَقَّنلا ليتحي ال هنأل ؛قاتعإلا ةلزنمب :ٌريبدتلاو
 .ةيرحلا راثآ

 و و > 1 .٠

 الزق :نمثلا نم هتصحب هيلع دري :لوآلا لصفلا يف هلوقو

 .توملا لصف يف انركذ امك «حيحصلا وه «نمثلا لكب دري :هدنعو

 هاعدا مث رخآ نم يرتشملا هعابو «هدنع دلو ًادبع عاب نمو) : لاق

 ر هے ھ4 8 5 و 2 ىلا ع

 نم هل امو «ضقّتلا لمتحي عيبلا نأل علا لطيو .هثبا وهف :لوألا عئابلا

 .هلجأل عيبلا ضقنيف ة :هليتحي ال :ةوعّدلا وح

 وأ مالا باک وأ «هرجأ وأ نهر وأ ءدلولا بتاك اذإ كلذكو

 00 لمس اولا هذه نأل : :ةوعدلا ا ءاهجّوز وأ ءاهتهر

 .ةوعدلا حصتو لک كلذ رضقنيف

 .رم ام ىلع «ريبدتلاو قاتعإلا فالخب

 تبثي ال ثيح «مئابلا هاعدا مث ءًالوأ يرتشملا هاعّدا اذإ ام فالخبو

 «ضقّنلا لمتحي ال :يرتشملا نم تباثلا بسنلا نأل ؛عئابلا نم ُبسنلا
 .هقاتعإك راصف

 نر ويب ل چ هس 2 5 ِ 5
 اقلخ امهنأل ؛(هنم امهبسن تبث :نيمأوتلا دحأ بسن ئعدا نمو) :لاق

 ءرخآلا بسن توبث :امهدحأ بسن توبث ةرورض نوف «رلحاو ءام نم

 .يدعس ةيشاح .ةلمجلا لوأ يف .هّلوقو :ظفلل ٌربخ :امهلوق :ظفل )١(



 FV بّسَّنلا ئوعد

 «هدنع اًدِلَو نامأوت نامالغ هدي يف ناك اذإ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 «هانبا امهف : هدي يف يذلا عئابلا عدا مث «يرتشملا هقتعأو ءامهدحأ لف

 . يرتشملا َقْنِع لَّطَبو

 روصتي الف «رهشأ ةتس نم لقأ امهُيَتدالو نيب «نادّلو نيمأوتلا نأل اذهو

 1 .رهشأ ةتس نم لقأل لح ال هنأل ؛ًاثداح يناثلا قولع

 دنع اَدِلَو نامأوت نامالغ هدي يف ناك اذإ :٠”ريغصلا عماجلا» يفو)
 ءهانبا امهف :هدي يف يذلا عئابلا ئعدا مث «يرتشملا هقتعأو ءامهدحأ عابف

 .("يرتشملا نع لّطَبو

 ةوعدلاو قولعا ةفداصمل ؛هدنع يذلا دلولا بسن تبث اّمَل هنأل

 بسلا كيبكف يف لصألا ةيرح هب تنبت :هيف ةضورفم ةلاسملا ذإ هكلم

 يرتشملا ىع نأ نيش تامار اههنأل ررر هيف ألا يرو خالا

 .لّطَبف «لصألا ةيرح قال هءارشو

 ؛ًادوصقم هيف قتعلا لطبي كانه نأل ؛ًادحاو ٌدلولا ناك اذإ ام فالخب

 .اقرتفاف «”لصألا ةيرح هيف هيرحل مي "تبني "انه اهو ءعابا ةوعد حل
 ) )۱ص٣ ۲۰.

 .يدعس ةيشاح .ءارلا حتفب .ئرتشملا :اهطبض زوجيو (5)

 نيمأوتلا ةلأسم يف يأ )۳(

 .ةيعبتلا قيرطب يرتشملا قتع نالطب تبثي يأ (5)
 ةيرح هيف ةيرحلا تناك يذلا «ئرتشملا ةيرحل يأ 157/1١7: ةيانبلا يف لاق (5)

 نأ زوجيو :يزارتألا لاق «هتيرحل :هلوق نم لدب ءٌرورجم :ةيرح :ظفلو «لصألا
 ها .ينعأ :ليوأتب «حدملا ليبسب «صاصتخالا ىلع ًابوصنم نوكي



 بسلا ئوعد ۳۸

 مث «بئاغلا نالف يدبع نبا وه : لاقف «لجر ددي يف يبصلا ناك اذإو

 دنع اذهو «هتبا نوكي نأ دبعلا َدَحَج نإو ًادبآ هبا نكي مل : ينبا وه : لاق

 . ئلوملا نبا وهف : دبعلا دحج اذإ : الاقو

 الو «هدنع يذلا ٍدلولا بسن تبث :هكلم يف قولعلا لصأ نكي مل ولو
 «لاصتالا هاش مادعنال ؛ريرحت ةوعد هذه نأل ؛عاب اميف ٌعببلا ضمني

 لا قالا

 .هتيالو لحم ىلع رصتقیف

 نالف يدبع نبا وه :لاقف «لجر رلي يف يبصلا ناك اذإو) :لاق

 « هبا نوكي نأ دبعلا َدَحََج نإو ادبأ هتبا نكي مل :ينبا وه :لاق مث «بئاغلا

 .(ئلوملا نبا وهف :دبعلا دحج اذإ :الاقو

 هاعدا مث ءهشارف ىلع َدِلَو نالف نبا وه :لاق اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 رارقإلاو «ٌرارقإلا نكي مل نأك راصف «دبعلا درب ترا رارقإلا نأ :امهل

 .ضقنلا لمتحي ال ناك نإو ٌدرلاب تري :بسنلاب

 ىلع يرتشملا رقأ اذإ امك راصف ؛لزهلاو ٌهاركإلا هيف لمعي هنأ ىر الأ
 لوحتي :هتقتعأ انأ :لاق مث «عئابلا هبذكف ءئرتشملا ٍدبعلا قاتعإب عئابلا 2 5 .: هت 02 ازين نه ةه 0

 .هيلإ ءالولا

 .ريغلا نم ًاتباث ًابَسَت كلذ دعب ىعدي هنأل ؛هقدص اذإ ام فالخب
0 



 ه6 .٠ ا. ا. ىو SOG واو ده و هلو هه اه هج اه هاه ىو ده ده هواه هاه هه ىو هو و ده هى ههه

 هل ٌرقملا قح هب قلعت هنأل ؛ِهْبْذَكُي ملو «هقدصُي مل اذإ ام فالخبو

 ريغ نم هبسن تبثي ال هنإف «ةنعالملا دلوك ٌريصيف ءهقيدصت رابتعا لع

 .هسفن بذكي نأ هل نأل ؛ نعالملا
 2 هَ 5 34

 «هتوبث دعب ضقنلا لمتحي ال امم بسنلا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 لجر ئلع دهش نمک «هثوعد عنتمتف «يقبف درلاب دتري ال :هلثمب ٌرارقإلاو
 .حصت ال اهنإف :هسفنل هاعدا مث ءةمهتل هثداهش تذرف «ريغص بسنب

 ول تح ٠ 'هقيديضت نانا اله تل رقملا ىح هب قلعت نال اذهو
 دتر الف «دلولا ىح هب َقَلَعَت اذكو «هنم بسلا تبثي :بيذكتلا دعب هقدص

 ل
 .هل رقملا درب

 .فالخلا اذه ىلع :ءالّولا ةلأسمو
 04 7 و و 8 0

 بناج نم ءالّولا ٌرجك «ئوقألا ضارتعاب لطبي دق ءالولاف :ملّس ولو
 .بألا موق ئلإ مألا

 ئوعد وهو «هنم ئوقأ وه ام يفوقوملا ءالولا ىلع ضرتعا دقو
 رم ام ىلع «بسنلا فالخب «هب لطبيف «يرتشملا

 نم هيلع ُفاخّيو «دلولا عيبي نميف هلصأ ئلع "”جّرخَم حلصي اذهو
 .هريغل بسنلاب هرارقإ هاوعد عطقيف «كلذ دعب ةوعّدلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :هقيدصت رابتعا ىلع :هلوق )١(



 بسلا ئوعد 6

 «ينبا وه : ينارصنلا لاقف «ينارصنو ملسم دي يف يبصلا ناك اذإو

 . رح وهو «ينارصنلا نبا وهف : يدبع وه : ملسملا لاقو

 ىلع ةأرما دهشت ىتح اهاوعد ْرُجَت مل : اهُنبا هنأ ًايبص ةأرما تعّدا اذإو

 .ةدالولا

 ن ى وهو ا نبا وهف مدع وه 0 i « ينبا

 اذه يف يبصلا َرَظَن نأل ؛ضراعت الو ءًاضراعت يعدتسيف ,«حجرم مالسإلا
 و

 لئالد ْذِإ الام مالسإلا فرشو ًالاح ةيرحلا فرش لاني هنأل ؛رفوأ

 .ةرهاظ ةيئادحولا

 يف سيل هنأل ؛ةيرحلا نع هّئامرِحو «ًاعبَت مالسإلاب ٌمكحلا :هسكع يفو

 «مالسولل ا ؛ لوأ ملسملاف :ةونبلا ةوعد امهثوعد تناك ولو

 .نيرظُتلا رفوأ وهو

 ةأرما دهشت ئتح اهاوعد زج مل :اهّنبا هنأ ًايبص ةأرما تعا اذإو) :لاق
 .(ةدالولا ىلع

 ليمحت يعّدت اهنأل ؛جوز تاذ ةأرملا نوكت نأ ٠ :ةلاسملا اردعمو

 لمحبي هلأ ؛لجرلا فالخب .ٍةَجحب الإ قدص الف ءريغلا ىلع بسنلا

 .بسنلا هسفن

 :بسنلا امأ لولا نييعت ىلإ ةجاحلا نأل ؛اهيف ةيفاك ةلباقلا ةداهش مث

 .مئاقلا شارفلاب تبثيف



 3 بَسَّنلا ئوعد

 امهثبا وهف : جوزلا اهقّلصو «هنم اهنبا هنأ تَّمَعَرو جوز اهل ناك نإو
 ف ا

 .ةأرما دهشت مل نإو

 تْمَعَرو ءاهريغ نم هبا هنأ جوزلا ْمَعّرو ءامهيديأ يف يبصلا ناك نإو
 . امهنبا وهف : هريغ نم اهُنبا هنأ

 ىلع ةلباقلا ةداهش لبق مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأ حص دقو

 ."”ةدالولا

 دقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٍةمات ةجح نم دب الف :ةدتعم تناك ولو

 .قالطلا يف رم

 ؛اهلوقب اهنم بسلا تبثي :اولاق :ةدتعم الو ءةحوكنم نكت مل نإو

 .اهريغ نود ءاهسفن ىلع ًامازلإ هيف نأل

 وهف :جوزلا اهقدصو «هنم اهّتبا هنأ تَّمَعَرو «جوز اهل ناك نإو) :لاق

 .ةجحلا نع كلذ ئنغأف «هّبسن مزتلا هنأل ؛(ةأرما دهشت مل نإو امهّنبا

 ءاهريغ نم هبا هنأ جوزلا مَعَرو ءامهيديأ يف يبصلا ناك نإو) :لاق

 مايقل ؛امهنم َدلولا نأ رهاظلا نأل ؛(امهّنبا وهف :هريغ نم اهنبا هنأ تَّمَعَرو

 قح لاطبإ ديري امهنم راحاو لك مث ءامهنيب شارفلا مايقل وأ ءامهيديأ

 قازرلا دبع فنصم يف 17١/7: ةياردلا يف لاقو «تاداهشلا لوأ يف مدقت )١(

 هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةنسلا تضم» :باهش نبا نع )٠١٤۷(



 بَسََنلا وعد 3

 بألا مرغ : لجر اهّقحتساف «هدنع ًادلو تدل وف را ئرتشا نمو

 . ةموصخلا موي ٍدلولا ةميق

 . بألا ىلع ءيش ال : ةموصخلا موي لبق دلولا تام ولو

 ينيب وه :امهنم ٍدحاو لك لوف «نيلجر ردي لي يف بوث ريظن وهو

 a لخدي كانه نأ الإ ءامهنيب بوثلا نوكي :هبحاص ريغ ٌَرَخآ لجد نيبو

 نأل ؛لخدي ال انه اهو ةكرشلا رو للا نأل ؛رقملا بيصن يف هل

 :اهلمدحي آل سلا

 مرغ :لجر اهقّحتساف «هدنع ًادلو تدّلوف «ةيراج ئرتشا نمو) :لاق

 ر ا لا
 .قحتست مث «هنم دلتف «حاکن وأ «نيمي كلم ئلع ًادوتعم ةأرما

 .مهنع هللا يضر "ةباحصلا عامجإب « ةميقلاب رح :رورغملا دلوو

 ىح يف لصألا رُخ دلولا لعجيف «بجاو نيبناجلا نم رظنلا نألو
 ۰ .امهل ًارظن ؛هيعّدم قح يف ًاقيقر «هيبأ

 يف امك < ؛عنملاب الإ همی الف ءهينم ريغ نم هده يف لصاح لولا م :
 . عملا أ موي هنأل ؛ةموصخلا موي دلولا ةميق ُربِتعُت اذهلف «ةبوصغملا دلو

 ؛(بألا ىلع ءيش ال :ةموصخلا موي لبق لولا تام ولو) :لاق
 .عنملا مادعنال

 .يعدي : خست يفو )۱(

 .ًاحيرص اذكه هدجأ مل :۱۷۹/۲ ةياردلا يف لاق (۲)



 er بّسَنلا ئوعد

 La و 2 ب سس 0

 . هثميق هيلع بحت الو «هيبأل لاملاو ءآلام َكَرَت ول اذكو

 . هتميق مرعي : بألا هَلَتَق ولو

 8 3 يق مرغیف : هيد ذَحَأَف «هريغ هّلَتَق ول اذكو

 .هنع لدبب سيل ثرإلا نأل ؛(ًالام لرب ول "”اذكو) :لاق
 ر ع 1 و و ع

 ‹«هقح ىف لصألا رح هنأل ؛ (هتميق هيلع بجت الو «هيبأل لاملاو)

 ريف ب

 .عنملا دوجول ؛(هّتميق ٌمَرْعَي :بألا هلق ولو) :لاق

 «هتمالسك :هل هلدب ةمالس نأل ؛(هتيد َذَخَأَف «هريغ هلت ول اذكو) :لاق

 .ًايح ناك اذإ امك «(هّتميق مرغیف) «هعنمك :هلدب مْنَمو

 مجري امك «هتمالس "'هل نهض هنأل ؛هعئاب ىلع دلولا ةميقب "'”عجريو
 .هنمشب

 «عئابلا ئلع هب عجري الف ءاهعفانم ءافيتسال همز هنأل ؛رقعلا فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو

#F9F اي 

 )١( ةيانبلا .هيلع ءيش ال يأ 707/1١5.

 .رورغملا يرتشملا يأ (۲)

 .يرتشملل يأ (*)

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .مألا وهو «عيبملا نمثب يأ (5)



 رارقإلا باتك 1:

 رارقإلا باتك

 َرقأ ام ناك ًالوهجم «هرارقإ هّمِزَل : قحب غلابلا «لقاعلا ءٌرحلا ّرَكَأ اذإو

 . اع وأ « هب

 رارقإلا باتك

 ناك ًالوهجم «هرارقإ هَمِزَل :قحب غلابلا «لقاعلا ّرحلا رق اذإو) :لاق
 الخف وأ «هب رق ام

 هنأو «قحلا توبث نع ٌرابخإ َرارقإلا نأ ملعا :هنع هللا يضر لاق

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر مزلأ فيك ئرت الأ ؛ةلالد هعوقول ؛ٌمِزلُم
 ."”اهفارتعاب ةأرملا كلتو «""هرارقإب َمُجَّرلا هنع هللا يضر ًازعام

 .هيلع رصَتقيف «هريغ نع ٌرقملا ةيالو روصقل ؛ةريصاق ةَجُح وهو

 ناك نإو هل نوذأملا دبعلا نإف ءًاقلطم هٌرارقإ حصيل :ةيرحلا طَرَشو

 «لاملاب هرارقإ حصي ال هيلع ٌروجحملا ّنكل رارقإلا ّقَح يف ّرحلاب ًاقَحْلُم
 «هتبقرب نْيَدلا قلعت ًابجوم دهع "”هرارقإ نأل ؛صاصقلاو دودحلاب حصيو

 .هيلع قصي الف «ئلوملا لام يهو
 تج نت هيلع طلسم هلأل «نوذاملا فالق

 )١( ملسم حيحص «(5815) يراخبلا حيحص )1195(.

 .(1815) يراخبلا حيحص يف وهو «دودحلا يف اهثيدح مدقتو «ةيدماغلا يأ (۲)

 .7059/117 ةيانبلا .روجحملا دبعلا يأ (۳)

 .هتبقر يأ (6)



 .نايبلا ىلع يضاقلا هربجأ : نبي مل ناف «لوهجملا نيب : هل لاقيو

 .ةميق هل ام نبي نأ همز : ءيش يلع نالفل : لاق نإف

 ئتح «كلذ يف ةيرحلا لصأ ئلع یب ا :مدلاو دحلا فالخبو

 ةو عرار ا

 ؛مزال ريغ نونجملاو يبصلا رارقإ نگل :لقعلاو «غولبلا نم دب الو

 غلابلاب ّقَحْلم هنأل ؛هل ًانوذأم يبصلا ناك اذإ الإ «مازتلالا ةيلهأ مادعنال

 .نذإلا مكحب

 نأب «ًالوهجم همز دق ّقَحلا نأل ؛ ؛رارقإلا ةحص منم ال هبرّثملا ةلاهجو
 هيلع ىقبت و أ ءاهتشْرأ ملعب ال ةحارج حجي وأ «هتميق يردي ال ًالام فلت

 .هب حصيف «قحلا توبث نع ٌرابخإ ٌرارقإلاو هّملع هب طيحُي ال باسح ةيقاب

 .ًاقحتسم حّلصي ال لوهجملا نأل :هل ٌرّقملا يف ةلاهجلا فالخب

 امك راصف «هتهج نم ليهجتلا نأل ؛(لوهجملا نيب :هل لاقُيو) :لاق
 ١ .هيدبع دحأ قتعأ اذإ

 هه مو

 مع جورخلا هّمَِل هنأل ؟ (نايبلا ىلع يضاقلا هربجأ :نيبي مل نإف) : لاق

 .نايبلاب كلذو «هرارقإ حيحصب , همز

 ربخأ هنأل ا همِزَل :ءيش يلع نالفل :لاق ر : لاق
 "ایف بحي ال : :هل ةميق ال امو «هتمذ يف بوجولا نع

 ر نوكي :كلذ ريغ نیب اذإف

 .ةمذلا يأ قف

 .عمسي الف «هرارقإ نع يأ (۲)



 رارقإلا باتك حلا

 . كلذ نم رثكأ هل ٌرقملا ئعدا نإ هنيمي هنيمي عم هلوق لوقلاو

 ر وو 7 و و
 وه هنأل ؛(كلذ نم ٌرثكأ هل رقملا ئعدا نإ هنيمي عم هلوق لوقلاو) :لاق

 .هيف ركنملا

 .اًنيب امل ؛یح ىلع نالفل :لاق اذإ ")ذكو

 م 0 م 8 00 2 0
 وأ رحلا يبصلا يف نيب ول ىتح «لام وه ام 2 نيبي نأ بجيو

 ۾ ل 2
 .حصأ لوألاو حصي :ليقو ءحصي ال :"”ةجوزلا

 وأ ةطنج ةَّبَح يف "نيب ول ىتح «”عنامتلا “هيف يرجي نأ نم دب الو
 .ةداعلا ىلع لكلا يف ليوعتلاو ‹حصي ال :ءام ةرطق

 و

 هيف يرجي لام هنأل ؛حص :"”ملسملا رمخ يف وأ ءراقعلا يف نيب ولو
5 .2 0 2 0 0 ۴ 0 
 .ةداعلا ىلع اليوعت بصغلاب نمضي ال ناك نإو عنامتلا

 .557/157 ةيانبلا .ةميق هل امب نبي نأ همزلي اذكو يأ (۱)

 .لام وهام ةلاهجلا شي يأ (9)

 وأ رح يبص وه بوصغملا نأب هرّسفو بصخلاب رارقإلا يف نّيِب ول يأ (۳)
 تا « هريسفت هت حصي ال :هتجوز

 . هيب يذلا لاملا يأ €3

 .هيف نوعنامتي ال :هل ةميق ال امو ءهنودصقيو «سانلا نيب يأ (5)

 هنأل ؛ هنايبو هريسفت لبقي ال :ةطنح ةبح بصغ هنأ بصغلاب هرارقإ رَّسف ذ يأ (5)

 .اهيف سانلا عنامتي الو ءةطنحلا ةبحل ةميق ال

 يف نمضي ال امم يهو ءٌرمخ وأ ٌراد بوصغملا نأ رّسفو نيب ول يأ 0
 راضتشاب (ظوطخم) يقانضسلل ةباهلا لبقيوب قابلا اذه يف هلوق لوقلا هَيَصَفلا



 4V رارقإلا باتك

 . هنايب يف هيلإ عجرملاف : لام يلع نالفل : لاق ولو

 .ريثكلاو ليلقلا يف هلوق لبقيو

 . مهرد يتئام نم لقأ يف ْقّدِصُي مل : ميظع لام يلع : لاق ولو

 وه هنأل ؟(هنايب يف هيلإ م عجرملاف :لام يلع نالفل :لاق ولو) :لاق

 للا

 مِل مسا هنإف «لام كلذ لك نأل ؛(ريثكلاو ليلقلا يف هلوق لبقيو)

 هلي لومي

 .ًافرع الام دعي ال هنأل رد نم لئأ يف ی هنأالإ

 ؛(يهرد ي يتئام نم لقأ يف قّدصُي مل : ٌميظع لام يلع :لاق ولو) :لاق
 ئتح «ميظع : باصنلاو «بفصولا ءاغلإ ٌروجي الف «يفوصوم لامب رقأ هنأل

 .سانلا دنع ٌميظع :"”ىتِغلاو «هب ًاينغ هبحاص ربثعا

 يف ةفينح يبأ لوق هللا همحر محم ركذي ملو :هنع هللا يضر لاق
 .«""”لصألا»

 هارد ةرشع نم لقأ يف قّدصُي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .ةمرتحملا ديلا هب عطقت ثيح «ٌميظع هنأل ؛ةقرسلا باصن يهو

 ("”باتكلا» اوج لك :هنعو

5 1 4 

 .ينغلاو :خسن يفو )۱(

(194/8605. 

 ۲٦۳/۱۲. ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۳)



 رارقإلا باتك ۳۸

 . مهارد ةرشع نم لقأ يف قّدصي مل : ةريثك مهارد : لاق ولو

 . اهنم َرثكأ َنّيبُي نأ الإ «ةثالث يهف : مهارد : لاق ولو

 اهيف ٌريدقتلاف :ريناندلا نم :لاق اذإ امأ «مهاردلا نم :لاق اذإ اذهو

 .نيرشعلاب

 .هسنج نم هيف بجي باصن ندأ هنأل ؛نيرشعو سمخب :لبإلا يفو

 .باصنلا ةميقب :ةاكزلا لام ريغ يفو

 ؛هاّمس سنج ج يآ نم بّصُن ةثالثب ٌريدقتلاف :ماظع لاا :لاق ولو

 .عمجلا ئندأل ًارابتعا

 ؛(مهارد ةرشع نم لقأ يف قصي مل : ةريثك مهارد :لاق ولو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 باصنلا بحاص نأل ؛ ؛مهرد يتٿ يتئام نم لقأ يف قّدصُي مل :امهدنعو

 .هنود ام فالخب ,"”هريغ ةاساوم هيلع بجو ئتح | کم

 مث «مهارد ةرشع :لاقي «عمجلا مسا هيلإ يهتني ام ئصقأ ةرشعلا نأ :هلو

 .هيلإ فرصنيف طفلا تيعب رم زكألا وه ترک ءًامهرد رشع دحأ :لاقي

 .حيحصلا عمجلا لقأ اهنأل ؛ (ةثالث يهف : :مهارد :لاق ولو) :لاق

 نزولا ىلإ فرصنيو ناخ ظفللا نالا ؛(اهنم َرثكأ نبي نأ الإ)

 .داتعملا

 .ةاميش عون يأ نم دارملاو نف : خست يفو )1(

 .ريقفلا ىلع قدصتلاو «ةاكزلا عفدب يأ (۲)



 ۳4 رارقإلا باتك

 . ًامهرد ٌرشع دحأ نم ّلقأ يف قّدِصُي مل : ًامهرد اذك اذك : لاق ولو

 .ًامهرد َنيرشعو ٍدحأ نم لقأ يف قَّدصُي مل : ًامهرد اذكو اذك : لاق ولو

 . نيدلاب رقأ دقف : يليق : وأ «يلع هل : لاق نإو

 رشع دحأ نم لقأ يف قالصُي مل :ًامهرد اذك اذك :لاق ولو) :لاق

 كلذ لقا «فطعلا فرح امهنيب سيل نيمهبم نْيددع ركذ هنأل ؛(امهرد

 .رشع دحأ :نيرسفملا نيددعلا نم

 نيرشعو ٍددحأ نم لقأ يف قصي مل : ًامهرد اذكو اذك :لاق ولو) :لاق

 نم كلذ 0 «فطعلا فرح امهنيب ؛نیمهبم نیددع رکذ هنأل ؛(ًامهرد

 .هريظن ئلع وجو لک لمحي «نورشعو ًدحأ :رّسفملا

 .مهبملل ٌريسفت هنأل ؛مهرد وهف :ًامهرد اذك :لاق ولو

 .هاوس هل ٌريظن ال هنأل ؛رشع حاف :واو ريغب :اذك :َثْلَك ولو

 :نورغمو خاو ةف قاؤلاب تلت نو

 .هريظن كلذ نأل ؛فلأ اهيلع دازي : عبر نإو

 :يلع :نأل ؛(نيدلاب َرقأ دقف :يلبق :وأ « يلع هل :لاق نإو) :لاق

 E ٠ :يلبق :و «باجيإ ةغيص

 هليتحي ظفللا نأل ؛قد دص :"”لّصوو ٠ «ةعيدو وه :ريقملا لاق ولو

 ال الوصوم قدصبف كلكم لاملاو «ظنح نومضنلا نوكي يح ءازاجم
 .ًالوصفم

 )١( ةيانبلا .ةعيدو وه :هلوقب :ىلبق وأ ىلع :هّلوق لصو يأ 559/11.



 رارقإلا باتك 0۰

 يف : وأ «يسيك يف : وأ «يتيب يف : وأ «يعم : وأ «يدنع : لاق ولو

 .هدي يف ةنامأب ٌرارقإ وهف : يقودنص

 يكمل : وأ ءاهِْتا : لاقف ءمهرد فلآ كيلع يل : : اجر هل لاق ولو

 :هلوق يف «رصتخملا» خسف ضعب يفو :هنع ئلاعت هللا يضر لاق

 قح ال :هلوق راص ئتح 0 !امهمظتني ظفللا نأل ؛ ةنامألاب ٌرارقإ هنإ : يلق

 ءامهلقا ةنامألاو غي ؟ةنانألاو نيدلا نع ءاربإ :نالف لبق 0

 ا لر

 ءيسيک يف :وأ «يتيٻ يف :وأ ‹ "يعم :وأ «يدنع :لاق ولو) :لاق
 نوكب ٌرارقإ كلذ لك نأل ؛(هدي يف ٍةنامأب ر رارقإ وهف :يقودنص يف :وأ

 وهو a تبثيف «ةنامأو ا 3 كلذو «هدي يف ء ءيشلا

 .ةنامألاب رصتخت :دنع :ةملك نأ ىلع ءةنامألا

 :ليقو «نيدلاب ٌرارقإ وه :ليق :مهرد فلأ ايي ولو
 .نيدلابف :نكي مل نإو ا ًاروصحم لاملا ناك نإ :ليقو ءةكرشلاب

 «ضيعبتلل :ني :نأل ؛ةبه هذهف :مهرد فلا يلام نِ هل :لاق ولو

 .ةبهلا قيرطب نوكي : هريغل هلام ضعب لجو
 :وأ ءاهْنرَنا :لاقف ءمهرد فلأ كيلع يل :لجر هل لاق ولو) :لاق

 .ةنامألاو نيدلا يأ )١(

 .نيدلاب رارقإ هنأ وهو (۲)

 .يدي يف وأ : خست يفو قرف

 .ئرخأ نود ءخسُت يف ةتبثم اهدعب يتلاو ةلأسملا هذه )٤(



 0۱ رارقإلا باتك

 .نيدلاب ٌرارقإ اذهف : اهكئيضق دق : وأ ءاهب نلجأ : وأ ءاهذقتنا

 .(نيدلاب ٌرارقإ اذهف :اهكتيضق دق :وأ ءاهب ىنْلَجأ :وأ ءاهدِقتنا

 هنأكف «ئوعدلا يف روكذملا نع ةيانك : يناثلاو لوألا يف ءاهلا ن :أكف ءئوعدلا ىف روكذملا نع ةيانك :"ىناثلاو لوألا ىف ءاهلا نأل

 .ىلع كل ىتلا فلألا ِنرَتا :لاق

 ىلإ هفارصنا مدعل ؛ًارارقإ نوكي ال :ةيانكلا فرح ْركْذَي مل ول ئتح
 .روكذملا

 «بجاو قَح يف نوكي امنإ ليجأتلا نألف :" عبارلاو ثلاثلا امأو قا ل“ 0 كةكيو ,(0 *
 9 8 و

 ايب امل ؛ "”ءاضقلاك :ءاربإلا ئوغدو «بوجولا ولتي ءاضقلاو

 .بوجولا ةقباس ىضتقي كيلمتلا نأل ؛ةبهلاو ةقدصلا ئوعد اذكو
 ٠ و ا 9 ۰

 .نيدلا ليوحت هنأل ؛ٍنالف ىلع اهب كتلحأ :لاق ول اذكو

 هنأل ؛ٌرارقإ وهف :ًادغ :لاقف «كيلع يل ام ضقا :رَخآل لاق “ولو

 ىلإ فرصني هنأل ؛ةاّيهمب تسيل وأ دعب لُحَي مل :لاق اذإ اذكو

 .اًنيب ام ىلع ءروكذملا

 .اهدقتنا :هلوق :يناثلاو ءاهنرّتا :هلوق :لوألا )١(

 .اهكتيضق دق :هلوق :عبارلاو ءاهب ينلجأ :هلوق :ثلاثلا (؟)

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .اهكتيضق دق :هلوقك نوكي :ءاربإلا ئعدا ول يأ (۳)

 .ىرخأ خست يفو ءاها/ا*/ ةخسن يف ةتبثم اهدعب يتلاو ةلأسملا هذه (5)

 .فلألا مهاردلا يأ (5)



oYرارقإلا باتك  

 ف هبذكو «نْيّدلا يف هل رقما هقدصف «لجْؤم نيدب ٌَرقأ نمو

 . لجألا ئلع هل ملا فلحتسُيو «ًالاح ريدلا همزل : ليجأتلا

 .مهارد اهلك همْزَل : مهردو ةئام يلع هل : لاق نإو

 . هيلإ ةئاملا ريسفت يف عجرملاو ءدحاو بوث همزل : بولو ةئام هل : لاق ولو

 يف هّبذكو «نيَدلا يف هل ٌرقملا هن دضق «لجؤم نيدب رقأ نمو) : لاق

 ا ا و «لامب هسفن ئلع ٌرقأ هنأل ؛ (ًالاح نيدلا همزل : ليجأتلا

 .ةراجإلا ئعداو «هدي يف لبعب رقأ اذإ امك راصف «هيف

 يف ةلأسملا تّرم دقو «هيف ةفص هنأل ؛ِدوُسلا مهاردلاب رارقإلا فالخب
 .ةلافكلا

 0 مضل فاس ١ ٠ و
 نيميلاو «هيلع اقَح ٌريكنم هنأل ؛(لجألا ىلع هل رقملا فلحتسيو) :لاق

 و

 .ركنملا ىلع

 .مهارد اهلك هّمِزَل :مهردو ةئام يلع هل :لاق نإو) :لاق

 ةئاملا ريسفت يف عجرملاو ءّدحاو بوث همزل :بوثو ًةئام هل :لاق ولو
 نأل ؛هللا همحر "”يعفاشلا لاق هبو :''”لوألا ىف ًسايقلا وهو :(هيلإ

 ءاهل ٌريسفت ال ءقفطاعلا واولاب اهيلع فوطعم مهردلاو «ةمهبم ةئاملا
 «”يناثلا لصفلا يف امك ءاهماهبإ ىلع ةئاملا تيقبف

 سايقلا وه :رقملا ىلإ ةئاملا ريسفت يف عوجرلاو «دحاو مهرد موزل نأ ينعي )١(

 ۲۷۲/١۲. ةيانبلا .مهردو ةئام يلع هل :هلوق وهو ءاضيأ لوألا لصفلا يف

 ..407/17 ريبكلا يواحلا (؟)

 .بوثو ٌةئام يلع هل :هلوق وهو (©)



 Yor رارقإلا باتك

 يكد ه6 و مس 1 لی ه2 2 ى

 .ةرصوقلاو رمتلا همزل : ٍةرصوق يف رمتب رقأ نمو

 لك يف مهردلا َراركت "'”اولقثتسا مهنأ :قّرَقلا وهو «ناسحتسالا هجو

 .نيددعلا بيقع هركذب اوُمّتكاو ءددع
 «هبابسأ ةرثكب بوجولا ةرثك دنع كلذو «هلامعتسا ٌرْثكي اميف اذهو

 ١ .نوزوملاو ليكملاو «ريئاندلاو مهاردلا يف كلذو

 ىلع يقف ءاهّبوجو ٌرْثكي الف :نّروي الو لاكي ال امو ُبايثلا امأ
 م« وع هج |

 اب امل ؛نابوثو ةئام ىلع :لاق اذإ اذكو

 «نْيمهبم نْيَددع َرَكَذ هنأل ؛باوثأ ةثالثو ٌةئام :لاق اذإ ام فالخب
 ؛امهيلإ فرصناف «فطعلا فرحب ٌركذُت مل باوثألا ذإ ءاريسفت امهبقعأو

 .ابايث اهلك تناكف «ريسفتلا ىلإ ةجاحلا ىف امهئاوتسال
0 _- 
 هن ا

6 
١ 7 UR 4 -.و مس م  oقلت ل  

 .(ةرصوقلاو رمتلا همزل : ٍةرصوق يف رمتب رقأ نمو) :لاق

 .ةَرصوق ىف ارمت تبصغ :هلوقب «لصألا» ىف "”هرّسفو
 ف 5 4 0 ص ۲

 وهو ءيشلا بصغو «هل فرظو «هل ءاعو ةًرصوقلا نأ :ههجوو

 .هنامزلیف «فرظلا نودب ققحتي ال فورظم

 .قلاوجلا يف ةطنحلاو «ةئيفسلا يف ٌماعطلا اذكو

 .نولقثتسي :خسُن يفو 2717/١7 ةيانبلا .ءاملعلا يأ )١(

 رمتلا مادام كلذب ئمست ءبّصَق نم ذخّنُي رمتلا ءاعو :فيفختلاو ديدشتلاب (1)
 .۲۷۳/۱۲ ةيانبلا .ليبنز يهف :الإو ءاهيف

 .197/8 لصألا يف هللا همحر دمحم مامإلا هرّسف يأ (۳)



oرارقإلا باتك ٤ 

 ك و E ê ر

 .ةصاخ ةبادلا ِهْنَمِزَل : لبطصإ يف ٍةَبادب رقأ نمو
ê u AN را ل A “ef 7 

 . صفلاو ةقلحلا همزل : متاخب هريغل رقأ نمو

 يف رس 0 2 ت

 . لئامحلاو «نفجلاو «لصُنلا هلف : بفيسب هل َرقأ نمو

 .ةوسكلاو نادّيِعلا هلف : ٍةلَجَحب ّرقأ نمو

 :نِم :ةملك نأل ِ؛ةَرَصْوَق نم ارمت تبصغ :لاق اذإ ام فالخب

 .عوزنملا بصغب ًارارقإ نوكيف «عازتنالل
 لبطصإلا نأل ؛(ةصاخ ةبادلا ِهْيَمزَل :لّبّطصإ يف بادب ّرقأ نّمو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع بصغلاب نومضم ريغ

 ."'امهثمضي :هللا همحر دمحم لوق سايق ئلعو
 .تيبلا يف ٌماعطلا هلثمو

 متاخلا مسا نأل ؛(صقلاو َةقْلَحلا ِهّمِرَل :مئاخب هريغل ًرقأ نّمو) :لاق

 نأل 4( لئامحْلاو < فجلاو «لنصتلا هلأ :فيسب هل رفا نموا لاق

 .لكلا ئلع يوطني مسالا

 مسالا قالطنال ؛(ةوسكلاو َنادْيِعلا هلف :"اتلَجَحب رقأ نمو) :لاق

 .ًافرع لكلا ىلع

 .لبطصإلاو ةبادلا يأ )١(
 .فيسلا دمغ يأ (۲)

 .روتسلاو ةرسألاو بايثلاب نيزي سورعلل تيب (۴)



 o0 رارقإلا باتك

 .ًاعيمج هامزل : ليدنم يف ًابوث تبصغ : لاق نإو

 .هامزل : بوث ىف بوث ىلع هل : لاق ول اذكو

 دنع دحاو بوث الإ هّمّرلي مل : باوثأ ةرشع يف بوث يلع هل : لاق نإو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ

 .ابوث َرشع دحأ همزل : هللا همحر دمحم لاقو

 فرظ هنأل هيد هامزل :ليدنم يف ابو تبصغ :لاق نإو) :لاق

 ۰ .هيف فلي بوثلا ناف
 .فرظ هنأل ؛(هامزل :بوث يف بوث يلع هل :لاق ول اذكو) :لاق

 ال ت هنأل ؛دحاو همزلي ثيح ءمهرد يف مهرد :هلوق فالخب

 .فرظ

 بوث الإ هّمّرلي مل :باوثأ ةرشع يف بوث يلع هل :لاق نإو) :لاق
 ` ها امهمحر فسوي يبأو "'ةفينح يبأ دنع لحاو

 بايثلا نم سيفنلا نأل ؛(ًابوث رشع دحأ همر هللا همحر دمحم لاقو

 E «باوثأ ةرشع يف فلي دق

 يف لمعتسُي :يف :فرح نأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبألو
 «۲۹/رجفلا .« ىدَبِع ف لحدا » :ئلاعت هللا لاق ءًاضيأ طسولاو «نْيبلا

 اهريغ ىفو «ةخسن اهنأ ىلع ءه78١٠١ ةخسُن ىف تبثم :ةفينح ىبأ :هلوق (۲)



 رارقإلا باتك 1

 و

 : باسحلاو برضلا هب ديري «ةسمخ ىف ةسمخ ىلع نالفل : لاق ولو

 .ةرشع همزل : ةسمخ عم ةسمخ تدر : لاق ولو

 ىلإ مهرد نيب ام : : لاق وأ ءةرشع ةرشع ىلإ مهرد نم يلع هل : : لاق ولو

 «هدعب امو ءادتبالا همزليف ‹ هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌةعست همزل : : ةرشع

 . ةياغلا طقستو

 .ممذلا ةءارب ركل كشلا عقوف « يدابع نيب يأ

 ىلع لمح رذعتف «ءاعوب سيلو < "”ىعْوُم اهنم بوث لک نأ ىلع
 .ًالْحَم لوألا نّيعتف «فرظلا

 برضلا هب ديري ءةسمخ يف ةسمخ يلع نالفل :لاق ولو) :لاق
 .لاملا ٌرثكُي ال برضلا نأل ؛(ةسمخ هّمَِل :باسحلاو

 .قالطلا يف هانركذ دقو «نورشعو ةسمخ هُمزلي :هللا همحر "”نرسحلا لاقو

 ظفللا نأل ؛(ةرشع همزل :ةسمخ عم ةسمخ تدرأ :لاق ولو) :لاق
 و
 ها

 مهرد نيب ام : :لاق وأ «ةرشع ىلإ مهرد نم يلع هل :لاق ولو) :لاق

 «هدعب امو ءادتبالا همزليف هومر ناد هكر 000

 ٌةدع تافنصم هل «ةفينح ىبأ باحصأ نم «يؤلؤللا دايز نب نسحلا ينعي (۲)

 .77/ا//17 ةيانبلا .ه١7٠ 5 ةنس ىفوت «جارخلاو «تاقفنلاو ءىضاقلا بدأ اهنم



 .اهلك ةرشعلا هُمزلت : الاقو

 ام هلف : طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نيب ام يراد نم هل : لاق ولو

 .ءيش نيطئاحلا نم هل سيلو ءامهنيب

 .ناتياغلا لخدتف ء(اهّلك ٌةرشعلا هُمزلت :الاقو

 .ناتياغلا لخذت الو «ةيئامث مرلي :هللا همحر رفز لاقو

 هلف :طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نيب ام يراد نِم هل :لاق ولو) :لاق
 «قالطلا يف لئالدلا تّرَم دقو «(ءيش نُيَطئاحلا نم هل سيلو ءامهنيب ام
 .ملعأ ئلاعت هللاو

 دع 2 2 2



 لصف 0۸

 لصف
 اهب هل ئصوأ : لاق نإف ها فلأ يلع ةنالف لمحل : لاق نمو

 .حبحص ٌرارقإلاف : هتروف «هوبآ تام وأ «نالف

 . ءيش همزلي مل : ينضرقأ وأ « ينعاب : ٌرقملا لاق ولو

 لصف

 لحل رارقإلا يف
 اهب هل ئصوأ :لاق نإف رد ا يلع ةنالف لمحل :لاق نمو) :لاق

 ا

 حلاص ببسب رقأ هنأل ؛ (حيحص رارقإلاف :هثروف «هوبأ تام وأ «نالف

 .هل كلملا توبثل

 .هّمَِل :رارقإلا تقو ًامئاق ناك هنأ ْمّلَعُي ةدم يف ًايح هب تءاج اذإ مث

 نيب مّسقي ئتح ءشثّروملاو "”يصوملل لاملاف :ًاتيم هب تءاج نإف
 «ةدالولا دعب نينجلا ىلإ لقتني امنإو «"”امهل ةقيقحلا يف ٌرارقإ هنأل ؛ هيثرو
 .اهلبق لقتني ملو

 اهم لافلاف سو ةلور هتواسللو

 نيب هنأل ؛(ءيش هئّرلي مل :ينضرقأ وأ «ينعاب :ٌرقملا لاق ولو) :لاق

0 

 .يصوملا ةثرو يأ (۱)

 .ثراولاو «يصوملل يأ (۲)



 0۹ لمحلل رارقإلا يف

 دمحم لاقو «هللا همحر فسوي يبأ دنع حصي مل :َرارقإلا مَهْبَأ نإو

 . حصي : هللا همحر

 .همزلو «هرارقإ حص : لجرل ٍةاش ٍلْمَحب وأ «ٍةيراج ٍلْمَحب َرقأ نمو

 .لاملا هّمَِلو «طرشلا لطب : رايخلا طرشب ّرقأ نمو

 كانو «هللا همحر وپ يبأ دنغ حصي مل :رارقإلا مهب نإو) :لاق

 بلاغا تجف .ججحلا نم رارقإلا نأل ؛(حصي :هللا همحر دمحم

 .حلاصلا بيلا يلم ناحلاب هلامعإ نكمأ دقو ءهلامهإ ال «نكمأ

 ببسب رارقإلا ىلإ فرت هقلظم را رفإلا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 لع نّيضوافتملا دحأو هل نوذأملا ٍدبعلا ٌرارقإ لمح اذهلو «ةراجتلا

 .هب حرص اذإ امك ٌريصيف

 «هرارقإ حص : :لجرل قاش لمح وأ «قيراج لمَحب َرقأ نمو) :لاق

 .هيلع ليف «هريغ ةهج نم هب ةيصولا وهو ءًاحيحص ًاهجو هل نأل ؛(هّمِرَلو

 يلي ال َرايخلا نأل ؛(طرشلا لطب :رايخلا طرشب ّرقأ نمو) :لاق

 .رايتخالاب ٌريغتي ال هنأل «رابخإلاب

 ."هليتحي ال ٌرابخإلاو «خسفلل َرايخلا نألو
 «لطابلا طرشلا اذهب مولعنت ملو «ةمزلملا ةغيصلا دوجول ؛(لاملا هَمَِلو)

 .باوصلاب ملعأ هللاو

3F 9Fه6 3¢  

 .ةراجتلا ببسب رارقإلا ىلع يأ )١(

 .خسفلا لمتحي ال يأ (0)



 هانعم ىف امو ءءانشتسالا باب ۳1۰

 باب

 هانعم يف امو .ءانثتسالا

 . يقابلا هَمزَلو « ءانثتسالا حص : هرارقإب ًالصتم ئنتساو ٌرقأ نمو

 ٌرارقإلا همز : عيمجلا ئنثتسا نإف ءَرثكألا وأ لقألا ىنثتسا او

 . ءانثتسالا ّلَطَبو

 ةئام هَمَِل : ةطنح ريق الإ : وأ ءًارانيد الإ مهرد ةئام يلع هل : لاق ولو

 .زيفقلا ةميق وأ «رانيدلا ةميق الإ مهرد

 هانعم يف امو «ءانفتسالا باب

 ؛(يقابلا همِرَلو «ءانثتسالا ص :هرارقإب ًالصتم ی ئنثتساو ّرقأ نمو) :لاق

 .لاصتالا نم دب ال نكلو ؛ يقابلا نع ةرابع ةلمجلا عم ءاثتسالا نأل

 ,نارقإلا همز :عيمجلا ىنثتسا نإف ءرثكألا وأ لقألا ىنثتسا هاو

 نوكيف ؛هدعب لصاح الو «ايلا دعب لصاحلاب ملكت هنأل ؛ ؛ «ءانثتسالا لطي

 .قالطلا يف هجولا رم دقو ءًاعوجر

 همز :ةطنح ٌريفق الإ :وأ ءًارانيد الإ مهرد ةئام يلع هل :لاق ولو) :لاق

 یاو نخ يبأ دنع اذهو «(زيفقلا ةميق وأ ءرانيدلا ةميق الإ مهرد ةئام

 .هللا امهمحر فسوي

 اا ب ابو الإ مهرد ئام يلع هل :لاق ولو

 )١( ةيانبلا .انباحصأ قافتاب ًاناسحتساو ًاسايق ۱۲/۲۸٤.



 ۳1 هانعم ىف امو «ءانثتسالا باب

 .رارقإلا هّمَرلي مل : هرارقإب ًالصتم هللا ءاش نإ : لاقو حب رقأ نمو

 امهيف حصي ال :هللا همحر دمحم لاقو 00

 .امهيف حصي : هللا همخر '”يعفاشلا لاقو

 ال اذهو ءظفللا تحت َلَخَدَل هالول ام :ءانثتسالا نأ :هللا همحر ٍدمحمل

 .سنجلا يفالخ يف ققحتي

 .ةيلاملا ثيح نم ًاسنج ادحّنا امهنأ :هللا همحر يعفاشللو

 يف اذهو «ةينمثلا ثيح نم ًةتباث لوألا يف ةسناجملا نأ :"امهلو

 .نامثأ اههفاصوأ :نوزوملاو ليكملاو::يهاظ رانيالا

 «ةضواعملا دقع قّلطمب بجي ال اذهلو ءًالصأ نمثب سيلف :بوثلا امأ

 نزف قلتم قرد راصف .مهاردلل اردقم َنوكي نأ ملص :ًانمث نوكي امو

 مهاردلا نم ئنثتسملا يقبف ءًاردقم حلصي ال :ًانمث نوكي ال امو «مهاردلا

 .حصي الف «ًالوهجم

 همزلي مل :هرارقإب ًالصتم هللا ءاش نإ :لاقو «”قحب َرقأ نَمو) :لاق

 :قيلعت وأ «لاطبإ امإ لات هللا ةئيشمب ءانثتسالا نأل ؛(رارقإلا

 يف يأ :لاق ه١۹۸ ةخسن ةيشاح يفو 2585/١7 ةيانبلا .نيهجولا يف يأ )١(

 ها .بوثلاو ةطنحلاو رانيدلا يف يأ «نيلصفلا

 ) )۲بذهملا 7/58٠١.

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ ()

 .ءيشب : خسُن يفو €3(



1Yهانعم ىف امو ,ءانشتسالا باب  

 و 2 2

 . ءانبلاو ٌرادلا هل ٌرَقَمللف : هسفنل اهءانب ئنثتساو ءرادب َرقأ نمو
 و

 .لاق امك وهف : نالفل ةصْرَعلاو «ىل رادلا هذه ءانب : لاق ولو

 ال َرارقإلا نأل اًمِإ «كلذكف :يناثلا ناك نإو «لطب دقف :لوألا ناك نإف

 يف انركذ امك «هيلع ُفَقوُي ال طش هنأل وأ «طرشلاب قيلعتلا لمتحي
 .قالطلا

 سأر ءاج اذإ وأ تم اذإ مهرد ةئام يلع نالفل :لاق اذإ ام فالخب

 ال ءًاليجأت نوكيف «ةدملا نايب ئنعم يف هنأل ؛سانلا رطفأ اذإ وأ ءرهشلا

 .ًالاح لاملا نوكي :لجألا يف هل ُرَقملا هبذك ول تح «ًاقيلعت

 ؛(انبلاو رادلا هل رمل :هسفنل اهءانب 0 ءرادب ٌَرقأ نمو) :لاق

 يف فرصت ءاتفتسالاو ءًاظفل ال 2” ىنعم رارقإلا اذه يف لخاد ءانبلا نأل

 .ظوفلملا

 هنأل ؛رادلا يف ءانبلا ٌريظن :ناتسبلا يف ةلخنلاو «متاخلا يف صقلاو

 .ًاظفل ال اع هيف لخدي
 .ًاظفل هيف لخاد هنأل ؛اهنم ًاتيب الإ وأ ءاهّتلُت الإ :لاق اذإ ام فالخب

 ؛(لاق امك وهف :نالفل ةصْرعلاو «يل رادلا هذه ءانب :لاق ولو) :لاق
 هذه ضايب :لاق هنأكف «ءانبلا نود ا غ ةراه ةضرعلا نذل

 .نالفل ءانبلا نود «ضرألا

 .ًاعبت :خسُن يفو ()



 1 هانعم ىف امو ءاشتسالا باب

 «هضبقأ ملو «هنم هتيرت ر ی ا راعاشلا : لاق ولو

 .«فلألا ذخو دبعلا مّلسف تئش تئش نإ : هل ٌرقملل ليق : يتب دبع رك ناف

 هل لل ءانبلا نورك فرح :اضرآ :ةضارعلا ناكه لاق اذإ اه: فالخن

 .رادلاب رارقإلاك «ءانبلاب ٌرارقإ ضرألاب رارقإلا نأل
 ملو «هنم هتيرتش ادا نعناع يرد فلا يلع :لاق ولو) :لاق

 لخو لا ملت ت :هل ٌرقملل ليق :هنيعب ادبع َركَذ نإف « هضبقأ

 .(كل ءيش الف :الإو فلألا

 :ووجو ىلع اذه :هللا همحر فّتصملا لاق

 .دبعلا و ‹هقدصي نأ وهو ءاذه :اهدحأ

 .ةنياعم تباثلاك :امهقداصتب تباثلا نأل “"انركذ ام :هباوجو

 كثعب امنإو «هكثعب "ام «كدبع ٌدبعلا : :هل ٌرقملا لوقي نأ :يناثلاو

 لو ءاذه ريغ ًادبع

 دقو «هل ٍدبعلا ةمالس دنع هب هرارقإل ؛رِقملا ىلع مزال لاملا هبفو

 .دوصقملا لوصح دعب ببسلا فالتخاب ْئَلابي الف «ملس

 .هکتعب ام «يدبع دبعلا : لوق نأ :ثلاثلاو

 ءيش الف :الإو «فلألا ذُو ءدبعلا مّلسف تئش نإ :هل رقملل لاقُي نأ وهو )١(
 .۲۸۹/۱۲ ةيانبلا .كل

 .ه١۹۸ ةخسن ةيشاح .ةيفان :ام :ظفل (۲)

 .هل ٌرقملا يأ (۳)



 هانعم ىف امو ,عاشتسالا باب 01

 .فلألا همزل : هّنيعي ملو «هنم هتیرتشا رابع نمث نِم : لاق نإو يل 2 0 2 3 ۰ 3 5

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع تضبق ام : هلوق يف قّدصي الو

 رس ال ر لسا ےس ۳ ئ 5 4
 همزلپ ملو «قدص : لصو نإ : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو
 وى

5 
 . * يسن

 نع ًاضوع الإ لاملاب رقأ ام هنأل ؛ءيش ملا َمزلي ال نأ :هّمْكَحو
 .هنود همزلي الف «دبعلا

 ميلست يعدي ّرِقملا نأل ؛نافلاحتي :هريغ كعب امنإ :كلذ عم لاق ولو

 رخآلاو «هريغ عيبب فلألا هيلع يعدي هل ٌرَقملاو رني ٌرَخآلاو ءهنّيع نم

 .هنيعب ًادبع َرَكَد اذإ اذه «لاملا لطب :افلاحت اذإو ركن

 .فلألا همر :هّنيعُي ملو «هنم هئيرتشا رابع نمث نِم :لاق نإو) :لاق

 مآ لصو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع تضبق ام :هلوق يف قدصي الو

 يلع :ةملك ىلإ ًاعوجر ؛لاملا بوجوب ّرقأ هنإف «ٌعوجر هنأل ؛لّصَق

 ةنراقم ةلاهجلا نأل ؛ًالصأ بوجولا يفاني :نّيعملا ريغ يف ضبقلا هراكنإو

 ب : هلاثمأب طالتخالا دنع هاّيسّن مث ءادبع ئرتشا نأب «ةئراط وأ تناك

 ناك :كلذك ناك اذإو «نمثلا دقن بوجو عنتميف "انه اه عيبملا لاله

 .ًالوصوم ناك نإو حصي الف ءًاعوجر

 همزلي ملو «2قدص :لصو نإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو)

 يک

 .ىنعم : خست يفو (۱)



 ۳10 هانعم ىف امو « ءانثتسالا باب

 .هریسفت لّبقُي ملو «فلألا همْرَل : ريزنخ وأ رج نمل نم : لاق ول اذكو

 رلبع نمث نم كلذ نوكي نأ هل رَقملا ركنأ اذإ قّدِصُي مل :لّصف نإو

 و و و 05

 .رِّقملا لوق لوقلاف :اعاتم هعاب هنأ َرقأ نإو

 نإف «عيبلا وهو اش نيبو «هيلع لاملا بوجوب ٌرقأ هنأ :كلذ هجوو

 ٌرِقملاو «ضبقلاب الإ بوجولا دكأتي ال هبو «ببسلا يف ُبلاطلا هقفاو
 .هل لوقلا نوكيف :هٌرِكَُي

 َرْدَص نأل ؛ًارّيغم ًانايب ٌرِقملا نم اذه ناك :ببسلا يف هبّذك نإو
 - و م

 « ضبقلا مدع رابتعا ىلع هءافتنا لمتحي :هرخاو ءاقلطم بوجولل : مالک

 .الوصفم ال ءالوصوم حصي ٌريغملاو

 ؛ عامجإلاب «هلوق لوقلاف :هنضبقأ مل ينأ الإ ٠ "اعيبم هنم تعب :لاق ولو

 .نمثلا بوجوب رارقإلا فالخب «ضبقلا عيبلا ةرورض نم سيل هنأل
 .(ريزنخ وأ «رمخ نمث نو :لاق ول ””ذكو) :لاق

 وأ رمخ نمث نم ٍمهرد فلأ يلع نالفل :لاق اذإ :ةلأسملا ئنعمو

 لّصو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع (هريسفت لبقي ملو «فلألا هّمزَل) :ريزنخ
 و ج 3 و 0 م

 لوأو ءابجاو نوكي ال ريزنخلاو رمخلا نمث نال ؛عوجر هنآل ؛ لصف مأ

 .بوجولل همالك

 .مالكلا :خسُت يفو )١(

 .ًائيش :ئرخأ يفو «ًانْيَع :خسُت يفو قف

 .فالخلا اذه ىلع يأ (؟)



 هانعم ىف امو .ءانثتسالا باب ۳1٦

 فلا يفر + لاق وأ < وف نب وقود فلآ يلع : لاق ولو

 همز : دايج يه : هل ٌرّقملا لاقو ةَجَرْهَبَت وأ فويُر يه : : لاق مث ؛مهرد

 . هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف دايجلا
 دصي ال : ًالوصفم لاق نإو «قَدِصُي : ًالوصوم لاق نإ : الاقو 000

 هب دارأ ام هنأ همالك راب نیب هنأل ؛ءيش هٌمزلي ال :لصَو اذإ :الاقو
 .اولاعت هللا ءاش نإ :هريخآ يف لاق اذإ امك راصو «باجيإلا

 .لاطبإ اذهو «قيلعت كاذ :انلق

 ىنضرقأ :ل أ مليا ر فلا يلع هل :لاق ولو) :لاق

 همر: دايج يه :هل ٌرقملا لاقو ةَجَرْهَبَت وأ فويز يه : لاق مث ,مهرد فلآ

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف دايجلا

 .(قدصي ال : رمال «قّدصي :ًالوصوم لاق نإ :الاقو

 .صاصر وأ ف يه :لاق اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 .فويز اهنأ "الإ :لاق اذإ :فالخلا اذه العو

 .عاتم نمث نم فويز مهرد فلآ يلع نالفل :لاق اذإ :اذه ٰىلعو

 اذهو «ءانثتسالاو طرشلاك «لصولا طرشب حصيف ءٌرّيغم نايب هنأ :امهل
 نأ الإ ءهزاجمب ةقوّتَسلاو «هتقيقحب فويزلا لمتحي مهاردلا مسا نأل
 اذإ امك راصو ءهجولا اذه نم ًارّيغم انايب ناكف «دايجلا ىلإ فرصني هّقلطم

 سس اف

 .فويز اهنأ الإ مهرد فلأ يلع نالفل :لاق اذإ يأ )١(



 1Y هانعم ىف امو ,.ءاتثتسالا باب

 Oneness واو و وأو و هو هه هه هو هه هلو هه هو و اه وو وده واو وده هه هاه اه ده هه هاه

 ةمالسلا يضتقي دقعلا قلطم نأل و

 و صعب نع عوجر بيعلا ئوعدو بيع 0 ةفايزلاو «بيعلا نع

 لاف ا هینتعب :يرتشملا لاقو ءًابيِعَم هكّبعب :لاق اذإ امك راصو

 انب امل ؟ىرتشملل

 ناكف «نمثلا ىلع دري عيبلاو «نامثألا سنج نم تسيل ةقوّتسلاو

RT 

 فالخب «ٌرادقم هنأل ؛ءانثتسا حصي :ةسمخ نزو اهنأ الإ :هلوقو
 .رادلا يف ءانبلا ءانثتساك زوجي ال صولا ءانثتسا نأل ؛ةدوجلا

 اهنأ الإ «رلبع نمث نم ةطنح رك يلع نالفل ا تال انهو

 .اهنع ةمالسلا يضتقي ال ٍدقعلا قلطمف بيع ال «ٌعون ةءادرلا نأل ؛ ةئيدر

 هنأ :ضرقلا يف "'لوصألا ةياور ريغ يف هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 دقو: ضوبقمل | لم دَر بجوي ضرقلا نأل ؛ لّصو اذإ فويزلا يف قصي

 .اهيلإ هقّلطم فرصناف «دايجلاب ا :رهاظلا هجو

 :ضرقلاو عيبلا ر ركذي ملو ءيفويز ٍمهرد فلأ يلع نالفل :لاق ولو

 .اهلوانتي مهاردلا مسا نأل ؛عامجإلاب «قدصي :ليق

 حتفب خست ىف تءاج دقو «7الا//١ برغملا .ءاهقفلا ةغل نم :ةفايزلا )١(

 .اهرسكب ئرخأ يفو «يازلا

 .ةياورلا رهاظ ريغ يف يأ ()



Aهانعم ىف امو ءءانثتسالا باب  

 يه : لاق مث ءًافلأ ينَعدوأ : لاق وأ ءًافلأ هنم تبصتغا : لاق ولو

 .قادص : ةجرهبت وأ «فويُز

 قّدِصُي مل : اذك ْصْقنَي هنأ الإ : لاق مث ءًافلأ : هّلك اذه يف لاق نإو
 هس

 .قالص : لصو نإو «لّصَق نإ

 فرصتي رارقإلا قلطم نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع قّدصي ال :ليقو

 0 محملا كالهتسالا ئلإ ال «ةعورشم اهّعتل ؛دوقعلا ىلإ
 :لاق مث ءًافلأ ينعدوأ :لاق وأ ءًافلأ هنم "”تبصتغا :لاق ولو) :لاق

 ُبِصْخَي دق ناسنإلا نأل ؛َّلّصَق مأ لّصَو ء(قدص :ةجرهبت وأ «فويُز يه
 نوكيف «لماعت الو «دايجلا يف هل ئضتقم الف «كلمي ام عدوي «دجي ام
 ٍةعيدولاو بوصغملا دار ءاج ول اذهلو «لّصَق نإو حصيف «عونلا َنايب
 :ةلوق لوقلا ناك :بتيعلاب

 ًارابتعا ؛ًالوصفم هيف ّقّدِصُي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .نامضلل بجوملا وه امهيف ضبقلا ْذِإ «ضرقلاب

 :لصوو «ةعيدولاو بصغلاب رقأ ام دعب ٌصاصر وأ وتس يه :لاق ولو

 ّنكل «مهاردلا سنج نم تسيل ةقوّثسلا نأل ؛قّدّصُي مل :لصف نإو «قّدص
 .لصولا نم دب الف ءًاريغم ًانايب اذه ناكف ءًازاجم اهلوانتي مسالا

 مل :اذك ُصقنَي هنأ الإ :لاق مث ءًافلأ : "هلك اذه يف لاق نإو) :لاق

 .(قدص :لّصَو نإو «لّصف نإ قّدصُي

 .فلأ نودب .تبصغ :خسُت يفو )١(

 .؟945/17 ةيانبلا .عاديإلاو بصغلاو ضرقلاو عيبلا نم ركذ اميف يأ (1)



 ۳۹ هانعم ىف امو « ءانثتسالا باب

 . هلوق لوقلاف : بيعُم بوثب ءاج مث «بوث بصغب ّرقأ نمو
 ال : لاقف .ءتكلهف «ةعيدو مهرد فلأ كنم تذخأ : رخل لاق نمو

 .نماض وهف : ًابصغ اهتذخأ لب
 . نمضي مل : اهينتبصغ لب ہل : لاقف ,تكلهف «ةعيدو اهُيَيِطعأ : لاق نإو

 را ءالوصوم حصي ءانثتسالاو «رادقملا ءانثتسا اذه نأل

 ظفللاو حصي ال ففاصوألا ءانثتساو مو اال فا لا فواح

 ايي امك «يظفل نو « فصولا نود ءّرادقملا لوانتي

 ! مار وهف :هسفُن عاطقناب مالكلا عاطقنا ةرورض لصفلا ناك ولو

 .هنع زارتحالا ٍناكمإ مدعل

 ؛(هلوق لوقلاف :بيعم بوثب ءاج مث «بوث بصغب را نّمو) :لاق
 000 ١ ر متن ل تلا

 .تكلهف و ٍمهرد فلأ كنم تذخأ :رخآل لاق نمو) :لاق

 .نِماض وهف :ًابصغ اهتذخأ لب ءال :لاقف

 .(نمضي مل :اهينئبصغ لب ءال :لاقف «تكلَهف عبدو اهّينئيطعأ :لاق نإو

 مث ٌذخألا وهو «نامضلا ببسب ّرقأ لوألا لصفلا يف نأ :قْرَقلاو
 «نيميلا عم «هل لوقلا نوكيف ءهُرِكُْي ُرَخآلاو «نذإلا وهو «هئربُي ام ئعدا

 .لوكنلاب هيلع ئضقيف :نيميلا نع لكني نأ الإ

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم ثم :حصي ال فاصوألا ءانثتساو :هلوق )١(



 هانعم ىف امو «ءانثتسالا باب نوح

 لاقف ءهنم اهتذخأف «نالف دنع ىل ةعيدو تناك فلألا هذه : لاق نإو

 .اهذخأي هنإف : ىل ىه : نالف

 «نامضلا ببس هيلع ىعدي كاذو «هريغ ىلإ لعفلا فاضأ :ىناثلا ىفو

 ءذخألاك :اذه ا «نيميلا عم «هركنمل لوقلا ناكف تضغلا رهو
 .ءاطعإلاك :عفدلاو

 .هضْبَقب الإ نوكي ال هيلإ ٌعفدلاو هؤاطعإ :لئاق لاق نإف

 .هيدي نيب عضولاو ةيلختلاب نوكي دق :لوقنف

 هداقعنا يف ٌرهظَي الف «ةرورض "تباث "”ئضتقملاف :كلذ ئضتقا ولو

 .نامضلا ببس

 لب ءال :ٌرخآلا لاقو ءةعيدو كنم اهّثذخأ :لاق اذإ ام فالخب اذهو

 كلانه اقفاوت امهنأل ؛ذخألاب رقأ نإو ٌرِقملل لوقلا نوكي ثيح ءًاضرق
 وهو «نامضلا ببس يعدي هل َّرَقملا نأ الإ «نذإلاب ناك ّدخألا نأ ىلع
 .اقرتفاف «هركني َرَخآلاو «ضرقلا

 «هنم اهُتذخأف ءنالف دنع يل ةعيدو تناك ُفلألا هذه :لاق نإو) :لاق

 اهقاقحتسا عدا مث «هل ديلاب َرقأ هنأل ؛(اهذخأي هنإف :يل يه :ٌنالف لاقف

 .ركنملل لوقلاف ركي وهو «هيلع
 :لاق وأ ءاهّدَرو ءاهّكرف «ًانالف هذه يتّباد "”تْرَجآ :لاق ولو) :لاق

 .ضبقلا وهو )١(

 .ترعأ : خست يفو قفز



 ۳۷۱ هانعم يف امو « ءانثتسالا باب

 امهو «تبذك : نالف لاقو يلع هدر مث هّسِبَلف االف اذه يبو ترجآ

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءهلوق لوقلاف : يل

 ”بوثلاو ةبادلا هنم ْتَدِخَأ يذلا لوق لوقلا :الاقو

 امهو «تبذك :نالف لاقو «يلع هدر مث هَّسِبلف انالف اذه يبوث تارجآ

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هلوق لوقلاف ا

 .سايقلا وهو «(بوثلاو «ةبادلا هنم تدِخأ يذلا لوف لوقلا :الاقو

 .ناكسإلاو «2"”ةراعإلا :فالخلا اذه ئلعو

 :نالف لاقو ءهّتضبق مث ءمهرد هفصنب اذه يبوث ٌنالف طاخ :لاق ولو
 .حيحصلا يف «فالتخالا اذه ىلع وهف :يبوث بوثلا

 .ةعيدولا يف هاّيب ام :سايقلا هجو

 ةراعإلاو ةراجإلا يف ديلا نأ :قرفلا وهو «ناسحتسالا هجوو

 ا مدع نوكيف «عفانملا وهو «هيلع دوقعملا ءافيتسا ةرورض تبث «ةيرورض
 .اقلطم ديلاب هل ارارقإ نوكي الف «ةرورضلا ءارو اميف

 ءًادصَق ديلا تابثإ :عاديإلاو ءةدوصقم اهيف ديلا نأل ؛ةعيدولا فالخب

 .عدوملل ديلاب ًافارتعا هب ٌرارقإلا نوكيف
 «هتهج نم ةتباث رايب رقأ ناكسإلاو ةراعإلاو ةراجإلا يف نأ :رَخآ ةجوو

 تنيك ىف ' "نیمی عم هّلوق لوقلا نوكيف

 .ةراجإلا :خسُت يفو )١(

 .هالا”8 ةخسن يف تبثم :هنيمي عم (1)

 ٠٠/٠۲. ةيانبلا .ناك قيرط يأب ديلا توبث ةيفيك يف يأ (۳)



VYهانعم يف امو .ءانثتسالا باب  

 هه ها هو و و .٠ و وا. اه هاو اه هاه واو اه هده HOGG GCG GCG هه هاه هاهو اه ده و ىو ها ههه

 نوكت دقو «ةعيدو تناك :اهيف لاق هنأل ؛ةعيدولا ٍةلأسم يف كلذك الو

 .فالخلا اذه ىلع ناك :اهتعدوأ :لاق ول تح «هعلص ريغ نم

 يف هِمّدعو «ةعيدولا فرط يف ٍذْخَألا ركذ ىلع قرفلا ُراَدَم سيلو
 فرطلا عضو يف دخألا َركَذ هنأل اار نالا وهو لا فلا

 .ًاضيأ رارقإلا باتك يف ِرَخآلا

 لزتلا نرك و ااو ا افلأ هتضرقأ وأ «
 اذإف هرلومفم نشب نوكي امنإ كلذو ءاهلاثمأب ئضقث نويدلا نأل 1

 ا «نامضلا ببسب ّرقأ دقف :ءاضتقالاب رقأ

 .هركني رخآلاو ةَّصاَقُم نيدلا

 .اقرتفاف ءاههبشأ امو ةراجإلا هيف عدا ام يع ضوبقملا :انه اه امأ

 اذه سرع وأ ءَرادلا هذه ئنب وا «ضرألا هذه ّعَرَز اتالف نأ أ ّرقأ ولو

 كلذ لب ءال :ٌريقملا لاقو «نالف اهاعّداف قلا دي يف هلك كلذو مرکل

 لل لوقلاف جار كغف وأ تاع قلب يافع «يل هلک

 يف كلذ نوكي دقو «هنم لعف درجمب ّرقأ امنإو ءديلاب هل رقأ ام هنأل

 : .رقملا دي

 يل تناك مهرد فل نالف نم ""تيضتقا :لاق اذإ ام فالخب 0



 VY هانعم ىف امو ءءانثتسالا باب

 ٠.06 066. هو ا. واه هه هاهو هاهو هاه هاه هه هد هاه هاه ٠ هو هله هوه هاه هه هاه هو oo o ¢ هاه

 ملو ءمهرد فصنب اذه يضيق طارشلا ىل طا: لاق اذ[ امك راضو

 رقأ هنأ امل ّرِقملل لوقلا نوكيو ءديلاب ًارارقإ نكي مل :هنم هّيضبق :لقَ
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاذه اذك ّرِقملا دي يف ًابوث طبخي دقو «هنم لعفب

  2F 9Fدز دز 3



Nضيرملا رارقإ باب  

 باب

 ضيرملا رارقإ
  Oو 5 5

 نويدو ءهتحص يف نويد هيلعو «نويدب هتوم ضرم يف لجرلا رقأ اذإو

 ہل يک

 ضيرملا رارقإ باب
 ل و

 « هتحص يف نويد هيلعو «بويدب هتوم ضرم يف لجرلا قا اذإو) :لاق

 or or ا

 فورعملا نيدلاو ءٍةحصلا ْنْيَدف :ةمولعم بابسأب هضرم يف هثمزل نويدو

 .(مدقم بابسألا

 ؛نايوتسي ضرملا ميدو ةحصلا ريد :هللا همحر “ىعفاشلا لاقو

 :بوجولا لَحّمو «ِنْيدو لقع نع ٌرداصلا ٌرارقإلا وهو ءامهببس ءاوتسال

 .ةسكاتمو ةعيابم ف ريشتلا ةا راصق ءى شلل ةلباقلا ةمذلا

 رارقإ يفو «ريغلا قح لاطبإ هيف ناك اذإ ًاليلد ٌربتعُي ال رارقإلا نأ :انلو
 اذهلو «ءافيتسا لاملا اذهب قلعت ةحصلا ءامرغ ىح نأل ؛كلذ :ضيرملا
 o و و و و

 .ثلثلا ردفب الإ ةاباحملاو عربتلا نم عنمي

 )١( نيبلاطلا ةضور 05/5".



 ۳۷٥ ضيرملا رارقإ باب

 ه٠. ه٠. و ا. هاو ا ةوأاو ث.او هو وأو هه وه هوو ده هو هو ده هد واه ده ه هه هواه 9 ¢ هو 4 4 4¢ ¢ هله

 .لثيلا رهمب وهو «ةيلصألا جئاوحلا نم هنأل ؛ حاكنلا فالخب

 ا «ةيلاملاب قلعت ءامرغلا < قح نذل ؛ةميقلا لثمب ةعيابملا فالخبو

 ىلع هتردقل ؛لاملا يف ي اقّلعتي مل :ةحصلا ةلاح يفو «ةروصلاب

 ةا ضرما اكا علا ةلاخ هدهو تلا ىق «تاسكألا
 ىلوألا نأل ؛ضرملاو ةحصلا يتلاح فالخب «رجَحلا ةلاح هنأل ؛ةدحاو 3 9 + 0

 :اقزدفافا ع ةلاخ ةدلعو :«قالط] ةلاخ

 ذإ ءاهتوبث يف ةمهُث ال هنأل :بابسألا ةفورعملا نويدلا مدت امنإو

 هبوجو مِلَعو «هکلهتسا وأ هَكَلَم لام لدب لثم كلذو هل درم آل ةياعملا
 ا 6 75 7 ٠

 ال ةحصلا ِنْيَد لثم نْيدلا اذهو ءاهلثم رهمب ةأرما جّوزت وأ «هرارقإ ريغب

 انب امل ؛رخآلا ىلع امهدحأ مدقي

o (PNقّلعتل سلا ان را ا :رخآل هدي يف ِنْيعب " رقأ ولو 5  

 ؛ ضعبلا نود ءامرغلا ضعب ب نيد يرغقي نأ ضيرملل ٌروجي الو ءهب مهقح

 .نيقابلا قَح لاطبإ :ضعبلا راثيإ يف نأل
 ص 2 و

 .ةنيبلاب هبوجو مِلَع دقو «هضرم يف ئرتشا ام َنمث دقن وأ «هضرم يف

 )١( ةيانبلا .توملا هب لصتي نأ دعب هرخآ ةلاحو «ضرملا لوأ ةلاح يأ ٠٠/٠١.

 ) )1.رجح :خسُت يفو

 ) )۳.ضيرملا يأ



 ضيرملا رارقإ باب ۳۷٦

 . ضرملا ٍةلاح يف هب ّرقأ ام ىلإ فرصُي : ءيش َلَضَقو «ْتَيِضُق اذإف

 ئلوأ هل ٌرّقملا ناكو «هرارقإ زاج : هتحص يف نويد هيلع نكت مل نإو
 . ةثرولا نم

 . ةثرولا ةيقب هيف هقدِصُي نأ الإ حصي ال : هثراول ضيرملا ٌرقأ ولو

 فرص :ءيش لضقو) ."”ةمدقملا نويدلا ينعي :«(تَيرضَق اذإف) :لاق
 يف در امنإو «حيحص هتاذ يف َرارقإلا نأل ؛(ضرملا ٍةلاح يف هب رقأ ام ىلإ

 هلي عر ی ول اذا ا رح

 نّمضتي مل هنأل ؛(هرارقإ زاج :هتحص يف نويد هيلع نكت مل نإو) :لاق

 .ريغلا قح لاطبإ
 َرقأ اذإ» :هنع هللا يضر رمع لوقل ؛(ةثرولا نم ىو هل رقما ناكو)

 .«هێکرت عيمج يف هيلع كلذ زاج :نْيدب ضيرملا

 ةكرتلاب قلعي ةثرولا قحو «ةيلصألا جئاوحلا نم :نيّدلا ءاضق نألو

 .نيفكتلا يف هتجاح مدمن اذهلو «غارفلا طرشب

 .(ةثرولا ةيقب هيف هّقدصي نأ الإ حصي ال :هثراول ٌضيرملا رقأ ولو) :لاق

 ىح ٌراهظإ هنأل حصي :"'هّيَلوق دحأ يف هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ةمدقملا نويدلا :بصنلاب :خسُن يفو )١(

 يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا كردتساو «هدجأ مل ۱۸٠١/۲: ةياردلا يف لاق (۲)

 .لصألا يف نسحلا نب دمحم هاور :تلق :هلوقب 5 7٠ص

 ) )9عومجملا ۲۰/۲۹٤.



 ۷۷ ضيرملا رارقإ باب

QQ ® ¢هه  GOOهو هلو ه اواو هه هاو اه  GGG GOGO٠ ٠ و و و او د . او و و د.  

 «يبنجأل نيدلاب هل رارقإلاك راصو «هيف قدصلا بناج حجرتل ؛وتباث

 .ثراولل ةكلهتسم ةعيدوبو رح ثراوبو

 هل َرارقإ الو ءشراول ةيصو ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 «یدلاب

 ىلع عربتلا نم عتمی اذهلو ءهضرم يف هلامب ةثرولا راو

 .نيقابلا ىح لاطبإ :هب ضعبلا صيصخت يفف ءًالصأ ثراولا

 نأ الإ «قّلعتلل ببس ةبارقلاو «ءانغتسالا ةلاح :ضرملا ةلاح نألو

 هلك يوي يدبر هتجاحل ؛يبنجألا قَح يف رّهظَي مل قّلعتلا اذه

 ةلماعملا نع سانلا عنتمي :ضرملاب رارقإلا نط راول هنأل ؛ةحصلا

 ثراوب رارقإلا ىح يف ””رهظي ملو «ثراولا عم ةلماعملا عقت اوا خف

 .اضيأ هتجاحل ؛َرَخآ

 نسح :لاقو )7١70(« يذمرتلا ننس يف :ثراول ةيصو ال :لوألا رطشلا )١(

 .47/7 ريبحلا صيخلتلا «(۲۷۱۳) هجاف نبا ننس )7417٠(« دواد يبأ ننس « حيحص

 سفنبو ء(۲۹۸٤) ينطقرادلا ننس يفف : :فلؤملا هدروأ امك ثيدحلا مامت امأو

 ناهبصأ خيرات يف ميعن وبأ هلصوو «لسرم وهو )١١559(2 يقيهبلا ننس يف قيرطلا

 : جارد نب حون :هيفو «هيف هللا دبع نب رباج ركذب «دادش نب ثعشأ ةمجرت يف 0

 ٠١١/٤. رابخإلاو فيرعتلا ١18٠/7« ةياردلا رظني «فيعض

eحاكنلاو . 

 .قّلعتلا يأ (۴)



 ضيرملا رارقإ باب ۳۷۸

 .هلامب طاحأ نإو زاج : يبنجأل رقأ اذإو

 لّطَبو .هنم هّبسن َتَبَ : ينبا وه : لاق مث .هضرم يف يبنجأل ّرقأ نمو

 .هل هرارقإ

 اهل هرارقإ لطبي مل : اهجّوزت مث «ةيبنجأل ٌرقأ نإف

 حصف «هولطبأ دقف :هوقّدص اذإف «ةثرولا ٍةيقب ىح ٠ا تلا اذه 5

 .هرارقإ

 يب اَمِل ؟(هلامب طاحأ نإو زاج :يبنجأل رقأ اذإو) :لاق

 هيلع هفّرصت رصف عرشلا نأل ؛ثّلثلا يف الإ زوجي ال نأ :سايقلاو

 ؛يقابلا ثلث يف ُفّرصتلا هل زاج :ثلثلا يف هٌرارقإ حص اّمَل :لوقن انآ الإ
 .لكلا ئلع يتأي لوتح ئو «مث «نْيَدلا دعب ثلثلا هنأل

 «هنم هبسن تبث :ينبا وه :لاق مث «هضرم يف يبنجأل رقأ نَمو) :لاق

 هل هرارقإ لّطَبو

 .(اهل هرارقإ لطبي مل :اهجّوزت مث «ةيبنجأل رقأ نإف

 ا هنأ نتف (قولعلا تقو را نأ :قرفلا ةجوو

 ,"”جّوزتلا نامز ىلع ٌرصتقت اهنأل ؛ةيجوزلا كلذك الو حصي الف «هنبال

 .ةيبنجأل هرارقإ يقبف

 .نيدلاب رارقإلا يأ )١(

 .رارقإلا نامز :خسُت يفو (۲)



 ۳۷۹ ضيرملا رارقإ باب

 o 5 ۶٤ 075 5 7 5 5 ا 9 3 ت

 لقألا اهلف : تامو «نيدب اهل رقأ مث ءاثالث هضرم يف هتجوز قلط نمو

 . هنم اهثاريم نمو نيدلا نم

 اهلف :تامو ءِنْيدب اهل ّرقأ مث ءًاثالث هضرم يف هتجوز قّلط نّمو) :لاق
 .(هنم اهثاريم نمو نّيَدلا نم لقألا

 هلعلف «ةثرولل ٌدودسم رارقإلا بابو «ةّدعلا مايقل ؛هيف نامهّتم امهنأل

 نق ةمهت لو ايتار لغ ةدايز اهل e اذه ىلع مدقأ
 مهم ع -

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”تبغيف «''”نّيرمألا لقأ

E FF FF FF دع 

 .نيلاملا :خسُت يفو )١(

 .لقألا يأ (0



 لصف ۸۰

0 ۶ 

 لصف

 و 5 هيفا ع يف و 2 2
 « هنبأ هنأ فورعم بسن هل سیلو «هلثمل هلثم دلوي مالغب َرقأ نمو

 . ثاريملا يف ةثرولا كراشيو ءاضيرم ناك نإو هنم هبسن تبث : مالغلا هقّدَّصو

0 3 

 لصف

 بّسّنلاِب رارقإلا يف

 هنأ فورعم بسن ن هلا رو .هلثمل هلثم و ا رقأ نمو) : لاق

 انع تسلا نال فير ناك ناو فم هلسن ت :مالغلا هقادصو «هنبا

 .هب هرارقإ حصيف «ةصاخ هٌمزلي

 .رهاظلا ىف ًابذكم نوكي ال یک :هلثمل هلثم دلوی نأ "”طّرَشو

 .هريغ نم هّتوبث عنمي هنأل فوغ بش هل نوكي ال نأ طرشو

 ربعي مالغ يف ةلأسملا ذإ «هسفن لي يف هنأل :مالغلا قيدصت طَرَش امنإو

 .لبق نم رهام لغ «ريغصلا فالخب «هسفن نع

 .ةيلصألا جئاوحلا نم بسنلا نأل ؛ضرملاب "”عنتمي الو

 راص :هنم هبسن تبث امل هنأل ؛(ثاريملا ىف ةثرولا ٌكراشيو) :لاق

 .ثاريملا ىف هتثرو كراشيف «فورعملا ثراولاك

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 .بسنلا توبث يأ (۲)



 ۳۸۱١ بَسّنلاب رارقإلا يف

 . ىلوملاو ‹ةجوزلاو ؛دلولاو «نيدلاولاب لجرلا ٌرارقإ زوجيو

 .ىلوملاو «جوزلاو «نْيَدلاولاب ٍةأرملا ٌرارقإ لبقيو

 . ةلباق اهتدالوب دهشت وأ «جوزلا اهقدِصي نأ الإ دلولاب لبقُي الو

 ؛("”ئلوملاو ءةجوزلاو ءددلولاو «نيدلاولاب لجرلا ٌرارقإ زوجيو) :لاق
 لا اراها بسنلا نتا ناو راب اني الال

 ؛انيب امل ؛(ئلوملاو «جوزلاو «نّيدلاولاب ةأرملا ٌرارقإ لبقيو) :لاق
 وهو رشلا اه تسلا ل 0 ا ا

 .هل “سلا نأل ؛(جوزلا اهقّدصي نأ الإ) ءهنم بسنلا نأل ؛جوزلا

 يف رم دقو «لوبقم اذه يف ةلباقلا لوق نأل ؛ (ةَلباق اهتدالوب دهشت وأ)
 .قالطلا

 نم دب الو «ئوعدلا باتك يف ًاليصفت ٍةأرملا رارقإ يف انركذ دقو

 .ءالؤه قيدصت

 دعب ئقبي بسنلا نأل ؛ريقملا توم دعب بسنلا يف "”قيدصتلا حصيو
 .توملا

 .قاب (”حاكتلا مكح نأل ؛هتوم دعب ةجوزلا قيدصت حصي اذكو ا ع 2 5

 .قتعملا يأ )١(

 .ةأرملا رارقإ يأ (؟)

 .هل ٌرقملا قيدصت يأ (۳)

 .ةدعلاو ثرإلا وهو )٤(



AYبَاب رارقإلا يف  

 لبقي ال : معلاو .خألا وحن «دلولاو نيدلاولا ريغ نم بسن ّرقأ نمو

 . بسنلا يف هرارقإ

 نم ثاريملاب لوا وهف : ٌديعب وأ بيرق «؛فورعم ثراو هل ناك نإف

 . هئاريم هل رقما حسا : ٌفورعم ثراو هل نكي مل نإو «هل رقما

 .هماكحأ نم ثرإلا نأل ؛اهتوم دعب جوزلا قيدصت حصي اذكو

 «توملاب عطقنا حاكنلا نأل ؛حصي ال :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 ادع اهل هل لحي الاذهلو

 «رارقإلا ةلاح ٌمودعم “"هنأل ؛ثرإلا رابتعا ىلع قيدصتلا حصي ال

 .رارقإلا لوأ ئلإ دنتسي قيدصتلاو «توملا دعب تبثي امنإو
 ال :معلاو «خألا وحن ءدلولاو نيدلاولا ريغ نم بسنب رقأ نّمو) :لاق

 .ريغلا ىلع بسنلا َلْمَح هيف نأل ؛(بسنلا يف هرارقإ لبقُي
 تارا را وهف: دعي لأ بيرق يي ع

 .فورعملا ثراولا مو مجازي ال : :هنم هبسن تبثي تبثي مل امل ا هنأل ؛ (هل رقملا نم

 هل نأل ؛(هّلاريم هل ٌرَقملا حسا :فورعم ثراو هل نكي مل نإو)

 0 ا ا ا

 تبثي مل نإو لاملا عيمج قحتسيف «ثراولا مدع دنع هلام عيمجب

 لا ناقوس لاك ام ل هل

 .ثرإلا يأ )١(



 AY بَسّنلاب رارقإلا يف

 . ثرإلا يف هكراشيو «هيخأ بسن تبث مل : خأب رقأف .هوبأ تام نمو

 ئصوأ مث «خأب هضرم يف رقأ نم نإ ئتح «ةقيقح ةيصو هذه تسيلو
 يقابلاو ءةصاخ لاملا عيمج ثلث هل ئصوملل ناك :هلام عيمجب َرَخآل

 .خألل

 ان هللا ت اك فال ةو لوألا قاكولو

 «هتثارو رِقملا ركنأ مث هل ٌرقملا هقدصو «خاب هضرم يف رقأ ول ئتح
 .هل ئىصوملل هلام ناك :ناسنإل هّلك هلامب ئصوأ مث

 نأل ؛حيحص هعوجر نأل ؛لاملا تيبل ناك :راحأل صوي مل ولو

 .رارقإلا لَطَبف «تبثي مل بسنلا

 . "نيب امل ؛(هيخأ بسن تبي مل :خأب ٌرقأف «هوبأ تام نّمو) :لاق

 ىلع بسنلا َلْمَح :نْيئيش ضقت هرارقإ نأل ؛(ثرإلا يف هكراشيو)
 .هيلع هل ةيالو الو «ريغلا

 .يرتشملاك «تبثيف «ةيالو هيف هلو «لاملا يف كارتشالاو

 هيلع عجرَي ال ئتح «هيلع هرارقإ لّبقُي مل :قتعلاب عئابلا ئلع رقأ اذإو
 .قتعلا ىح يف لقب هنكلو «نمثلاب

 .هتلزنمب :خسُت يفو .ةيصولا ةلزنمب يأ )١(

 خلا لع تسلا ليفت رهو ()



Aبَسّنلاب رارقإلا يف ٤ 

 هابأ نأ امهدحأ َرقأف «مهرد ٌةئام َرَخآ ىلع هلو ‹ نيتبا كّرَتو تام نمو

 8 + م5 1 3 3 و 0 5 م ع س

 امهددحأ ًرقأف ءمهرد ةئام َرَخخآ ىلع هلو ءَنْيبا لرو تام نّمو) :لاق
 .(نوسمخ رخآللو رِقملل ءيش الف :نيسمخ اهنم ضْبَق دق هابأ نأ

 قح يف حصيف «تيملا ئلعو هيخأ ئلعو هسفن ىلع رقأ اذه “"نأل
 ىلع نّيدلاب ٌرارقإ اذه نأل ؛امهيلع حصي الو ءاهيلع هتيالول ؛هسفن
 ةا خا دك ااف  نومصت يف نكي اها ءا ا تلا

 ن ا رھا « هبيصن نيدلا

 نكل ءامهنيب ًاكرتشم ضوبقملا نوك ىلع اقداصت امهنأ :رمألا ةياغ

 ميرغلا عجرو «ميرغلا ىلع ضباقلا عجرل :ءيشب ضباقلا ىلع عَجَر ول ريقملا
 .باوصلاب ملعأ هللاو «رؤّدلا ىلإ يدؤيف ءّرقملا ىلع

 ةخسن لثم ءخسُت يف اتبثم :امهيلع حصي الو :هلوق ىلإ :ّرقأ اذه نأل :انه نم )١(

 نود ءهه84١٠و ,.ه١94 ةخسن ىفو «حص حص :ةدايزلا هذه بناجب کو ه5

 ذر يق رع



 ۳۸0 حْلّصلا باتك

 حْلَّصلا باتك

 . رارقإ عم حص : برضأ ٍةثالث ىلع حلصلا

 .ركني الو «هيلع ئعّدملا رقي ال نأ وهو ‹«ٍتوکس عم حلصو

 .ٌرئاج كلذ لكو ءراكنإ عم حلصو

 حلّصلا باتك

 .رارقإ عم حص :برضأ ةثالث ىلع حلصلا) :لاق

 .ركني الو هيلع ئعّدملا َرِقي ال نأ وهو ءيتوكس عم حلصو

 ُمْلَصلَأَو 8 :ئلاعت هلوق قالطإل ؛(زئاج كلذ لكو ءراكنإ عم حلصو 2 ىلإ

 .178/ءاسنلا .# راح

o ESالإ «نيملسملا نيب اميف ٌرئاج حلص لك# : ماجا  

 .ًالالح 2 ءامارخ لح الس

 .انيور امل ل ؛توکس وأ راكنإ عم زوجي ال :هللا همحر ' ”يعفاشلا لاقو

 ا اار «عفادلا ىلع ًالالح ناك لدبلا نأل :ةفصلا هذهب اذهو

 .رمألا بلقنيف .ذخآلا

 «حيحص نسح :لاقو .«23320) يذمرتلا ننس )٣٥۹٤(« دواد يبأ نئس )١(
 ٠١۹/۱۷. رينملا ردبلا رظنيو ۰۱۱۲/١ ةيارلا بصن )0:09415١(« نابح نبا 5

 . 1/7 جاتحملا ينغم (؟)



 حْلّصلا باتك ۳۸٦

 نع عقو نإ تاعاّيبلا يف ربتعُي ام هيف َربتعا : رارقإ نع حل هلا مو نإف
 .لامب لام

 و ل

 .ةوشر اذهو ءهسفن نع ةموصخلا عطقل لاملا مفدي هيلع ئئعّدملا نألو

 وی اه لوا اتر اار

 ؛هنْيعل ًالالح مرح وأ ءرمخلاك «هنْيَل ًامارح لَحآ :"*ريخآ ليوأتو
 .”0ييكغلا العب ال نأ يلع حلصلاك

 يعّدملل نأل ؛هزاوجب ئضقيف «ةحيحص ا نألو

 ع الو «عورشم اذهو همْعَز يف هقح نع ًاضوع هدا نأ

 نيفلألا ةياقو لاملا ذإ ءًاضيأ ۶ عورشم اذهو «هسفن نع a عدل

 .زئاج رم : ملظلا عفدل ةوشرلا عفدو

 نإ تاعاّيبلا يف ٌربتعُي ام هيف َربَتعا :رارقإ نع حلصلا عقو نإف) :لاق
 ۰ .(لامب لام نع كو

 نّيدقاعتملا ىح يف لاملاب لاملا ةلدابم وهو «عيبلا ينعم دوجول

 .امهيضارتب

 تبثيو ا دريو «ًاراقع ناك اذإ نْيَلدبلا ىف ةعفشلا هيف يرجتف

 ىلإ ةييضفملا يه اهنأل ؛لدبلا ةلاهج دستو «ةيؤرلاو طرشلا رايخ هيف

 .ثيدحلا رخآ يأ (۲)

 .لطاب اذهو «اهت رض أطي ال نأ هتجوز عم حلصلاك يأ (۳)



 AV حّلصلا باتك

 ومس و

 . تاراجإلاب ربتعي : عفانمب لام نع عقو نإو

 . نيميلا ءادتفال : هيلع ئعّدملا قَح يف راكنإلاو توكسلا نع حلصلاو

 . ةضواعملا ئنعمب : يعّدملا قح يفو ءةموصخلا عْطَقو

 .ةعفشلا اهيف ْبجت مل : راد نع حلا اذإو

 ىلع ةردقلا طرتشُتو ءطقسَي هنأل ؛هنع حّلاصملا ٍةلاهج نود «ةعزانملا

 .لدبلا ميلست

 يدب دوجول ؛(تاراجإلاب ربعي :عِفانمب لام نع عقو نإو) :لاق

 طرتشيف ءاهيناعمل دوقعلا يف ٌرابتعالاو «لامب عفانملا كيلمت وهو «ةراجإلا

 .اهيف تيقوتلا

 .ةراجإ هنأل ؛ةدملا يف امهددحأ تومب ٌحلصلا لطبيو

 ءادتفال :هيلع ئعّدملا َقَح يف راكنإلاو توكسلا نع حلصلاو) :لاق

 .اًنيب امِل ؛(ةضواعملا ئنعمب :يعّدملا قح يفو «ةموصخلا عْطَقو «نيميلا

 ٍةلاقإلا ُمْكُح فلتخي امك ءامهقَح يف ردقعلا ْمْكُح فِلتخي نأ وجيو
 .امهريغو نْيدقاعتملا قح يف

 َرارقإلا لمتحي هنأل ؛توكسلا يف اذكو ءٌرهاظ راكنإلا يف اذهو
 .كشلاب هقح يف ًاضوع هلوك تبثي الف «دوحجلاو

 .(ةعفشلا اهيف بجت مل :راد نع حّلاص اذإو) :لاق

 55 لصأ ئىلع اهذخأي هنأل تركب وأ راكنإ نع ناك اذإ :هانعم

 .همزلي ال يعدملا م معز عدلا ةموصخلا انقذ ؛لاملا عفديو



۳A۸حلّصلا باتك  

 . ةعفشلا اهيف بجت ثيح «راد ئلع َحّلاص اذإ ام فالخب

 َعَجَر :هنع حّلاصملا ضعب َقِحّتساو «رارقإ نع ٌحلصلا ناك اذإو
 . ضوعلا نم كلذ ةصحب هيلع ئعدملا

 يا وانو يقلل زور را حرك ا
as5 ضوعلا درو  

 . هيف ةموصخلاب عجرو هتصح در : كلذ ضعب ّقِح قحتسا نإو

 نأل ؛(ةعفشلا اهيف بجت ثيح ءراد ىلع َحَلاص اذإ ام فالخب) :لاق

 همَرلتف «هقح يف ةضواعم ناكف «"لاملا نع ًاضوع اهذخأي يعادملا

 .هبذكي هيلع ئعدملا ناك نإو هرارقإب ةعفشلا

 نب نم رس

 حجر : :هنع حّلاصملا ضعب قّتساو «رارقإ نع حلصلا ناك اذإو) :لاق

 ‹ عيبلاك ؛ ةقلطم ا هنأل ؟(ضوعلا نم كلذ ةصحب هيلع ئعدملا

 .اذه : عيبلا يف قاقحتسالا مكحو

 :هيف عّرانتملا قحّتساف اإ ول تبوك نف حلصلا نواف :لاق

 لذُب ام هيلع ْئئعدملا نأ ؛(ضوعلا درو «ةموصخلاب يعدملا عَجَر

 ال هنأ نيت : :قاقحتسالا َرَهَظ اذإف ء«هسفن نع هتموصخ عفديل الإ ضوعلا

 .هذرتسيف هك لا

 ؛(هيف ةموصخلاب عجرو «هتصح در :كلذ ضعب قِحّتسا نإو) : لاق

 .ضّرَعلا نع ردقلا اذه يف ضوعلا الخ هنأل

 .هلام نع :خسُت يفو )١(



 ۳۸۹4 حّلصلا باتك

a .هنس  cA,د ل * ىلا“  
 ضعب قحتسا مث «كلذ نم حلوصف < هنيبي ملو «راد يف اقح ىعدا نإو

 هه

 .يِقب اميف نوكي نأ زوجي هاوعد ّنأل ؛ ضوعلا نم ًائيش دري مل : رادلا

 .حلصلا حصي مل : اهنم ٍةعطق ىلع هَحَلاصف اراد عدا ولو

 و و 52000 5 1 -

 حلاصملا لكب عَجَر :رارقإ نع حلصلا ناكو هيلع حّلاصملا َقِحّنسا ولو

 .هتصحب عجر :هضعب قحّتسا نإو «ةكدابم هنأل ؟ هنع

 و و
 وأ هلك يف ىوعدلا ىلإ عجر رووا ركل نع اعلا ناك نإو

 .ئوعدلا وه هيف لدبملا نأل ؛هضعب َقِحّبسا اذإ قَحّتسملا ردقب

 ؛عدملاب عجري ثيح ل

 دق هنأل ؛حلصلا كلذك الو ءهل قحلاب هنم ٌرارقإ :عيبلا ل نأل

 .ناكصفلا ىف ذ قاقحتسالا

 مث «كلذ نم حلوصف يس ملو ناد يف تح ئعدا نإو) :لاق

 نوكي نأ ٌروجي هاوعد نال ؛ضوعلا نم ًائيش دري مل :رادلا ٌضعب َقِّتسا

 .(يِقب اميف

 ءيش نع كلذ دنع ضوعلا ئرعَي هنأل ؛ هلك قحتسا اذإ ام فالخب

 .عويبلا يف : انتل اه لاعب لع شر لباقي

 ؛(حلصلا حصي مل :اهنم ةعطق ىلع هَحّلاصف آراد ئعدا ولو) :لاق

 .يقابلا يف هاوعد ئلع وه نوكيف «هَقَح نيع نم :هضَبَق ام نأل



 ٠ هو وه . ا.ه. و واو هو وده هه هاه هه هه هه هه هواه واه هده هه هه هله هه هاه هاه

 ريصيف .حلصلا لدب ىف ًامهرد ديزي نأ امإ :نيرمأ دحأ : هيف هجولاو
 0 7 ن

 «يقابلا ىئوعد نع ةءاربلا ركذ هب قحلي وأ «يقب اميف هقح نع اضوع كلذ
 .ملعأ ئلاعت هللاو

HF Fe FE F* 

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ةليحلا يآ )١(



 لصف

 .أطخلاو .دمعلا ةيانجو . عفانملاو «لاومألا ئوعد نع ٌرئاج حلصلاو

 لصف

 زوجي ال امو «حلصلا هنع ٌروجي ام نايب يف

 ىلع «عيبلا ىنعم يف هنأل ؛(لاومألا ئوعد نع ٌرئاج حلصلاو) :لاق

 .حلصلاب اذكف «ةراجإلا دفعت كلت اهنأل ؛(عفانملاو) مام

 ؛هب اههبشأو «هيلإ دوقعلا برقأ ىلع هلْمَح بجي حلصلا نأ :لصألاو

 .نكمأ ام دقاعلا فرصت حيحصتل ًالايتحا

 .(اطخلاو ءدمعلا ةيانج) نع حصي (و) :لاق

 .4 ِفوُرَعَمْلاِب اكل ءىش اف ل َىفْع نمف :ئلاعت هلوقلف : لوألا امأ

 .7/8١/ةرقبلا .ةيآلا

 "- لمعلا مو نع عاقل يف تنزل اهبإ نينا يضر هاو

 اه ىّمسم ّحّلَص :هيف كسم ملص ام نإ ئتح احلا رمي هو

 ةيمستلا داسف دنع نأ الإ e e «ءانه

 يف كلذكو ءهجّرخي ملو 2١١7/5 ةيارلا بصن يف يعليزلا رثألا اذهل ضْيب )١(



 زوجي ال امو ‹حلصلا هنع ٌروجي ام نايب يف 4۲

 « OG HOGSو و اه هو هج هلو هاه هده وأو هاهو واه هو ها ههه هاهو اه ده ده هاه . ٠ ٠ه و ٠

 .وفعلا قّلطمب بجي ال هنأل ؛ءيش بجي ال :رمخ ئلع حًلاص ولو

 بجوملا وه هنأل ؛نّياصفلا يف لثملا ٌرهم بجي :حاكنلا يفو

 .ًامكح هنع توكسلا عم بجيو «يلصألا

 ."”اهئود امو «سفنلا يف ةيانجلا :«باتكلا» باوج قالطإ يف لخديو

 هنأل ؛حصي ال ثيح لام ىلع ٍةعفشلا ّنَح نع حلصلا فالخب اذهو

 لَحَملا كوف صاصقلا امأ «كلمتلا لبق لحَملا يف حالو يكلمتلا ىح

 لطبت :حلصلا حصي مل اذإو «هنع ضايتعالا م حصيف ءلعفلا قَح يف

 .توكسلاو ضارعإلاب لطبت اهنأل ؛ةعفشلا

 حلصلاب لاملا بجي ال ئتح «ةعفشلا ّقَح ةلزنمب :سفنلاب ةلافكلاو
 .هعضوم يف فرع ام ىلع «نيتياور ةلافكلا نالطب يف نأ ريغ «''هنع

 ةلزنمب ٌريصيف «لاملا اهّبجوم نلف :أطخلا ةيانج وهو «يناثلا امأو

 زوجي الف «ًاعرش ردم هنأل ؛ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا حصت ال هنأ الإ «عيبلا

 هيلع ةدايزلا ُدَرُتَف «هلاطبإ
 ؛ةيدلا رْدَق ىلع ةدايزلا زوجت ثيح «صاصقلا نع حلصلا فالخب

 .دقعلاب موقتي امنإو «لامب سيل صاصقلا نأل

 .هنود امو :خست يفو )١(

 .اهنع :خسُت يفو (۲)



 4۳ زوجي ال امو «حلصلا هنع وجي ام نايب يف

 و 4
 .دح ئوعد نع زوجي الو

 . . . . ىلع هتحلاصف « حجت يهو ءًاحاكن ٍةأرما ئلع لجر عد اذإو

 اذإ امأ ءةيدلا ريداقم ٍدحأ ىلع أطخلا لتقلا ىلع حَلاص اذإ اذهو

 يف ضبقلا طرتشُي هنأ الإ ءاهب ةلدابم هنأل ؛زاج :كلذ ريغ ىلع ّحّلاص
 .ِنْيدب نيد نع ًاقارتفا وکي ال يك ؛سلجملا

 اهي ر نع س ماا ياقا یش
 حلصلا فالخب ءةلدابم ناكف ءءاضقلاب حلا َنّيعت هنأل ؛زاج :"ةدايزلاب

 «نييعتلا قَح يف ءاضقلا ةلزنمب :ريداقملا ضعب ىلع امهيضارت نأل ؛ءادتبا

 .نّيعت ام ىلع ةدايزلا زوجت الف
 الو مح ال «ئلاعت هللا قح هنأل ؛(دَح ئوعد نع ٌروجي الو) :لاق

 .هريغ قح نع ضايتعالا زوجي

 وحس هلألا اهلا تشن ةارملا تعد اإ ”رماععالا دوسي ل اذهل

 .اهقَح ال لولا

 «ةماعلا قح هنأل ؛ةماعلا قيرط ىلإ هعرشأ امع حلصلا زوجي ال اذكو

 .هنع دارفنالا ىلع دحاو حِلاصي نأ ٌروجي الف

 س .عرشلا ىح هيف ًبَّلَعملا نأل ؛فذقلا *

 لح :باوجلا قالطإ يف لخديو
 ىلع هّتحلاصف «دحجت يهو «ًاحاكن ٍةأرما ئلع لجر ئعّدا اذإو) :لاق

 .ءاضقلاب :خسُن يفو )١(



 زوجي ال امو ‹حلصلا هنع زوجي ام نايب يف ۳۹4

 . علخلا ىنعم يف ناكو «زاج : ئوعدلا كرت ىتح هل هنلذب لام

 .زاج : اهل هّلَذي لام ئلع اهَحّلاصف «لجر ىلع ًاحاكن ًةأرما تعا اذإو

 نكمأ هنأل ؟( لخلا نعي يف ناكو ءزاج :ئوعدلا كري ىتح هل هنلذب لام

 عفدل ؛لاملل ًالذب اهبناج يفو هز ىلع ءانب ا انك يبس

 نوفا

 ًالطبم ناك اذإ ٰیلاعت هللا و اهم ]هك لعيخلو : ا ولاق

 .هاوعد يف

 لذ لام لع اهحلاصف ءلجر ئلع ًاحاكن ةأرما تعّدا اذإو) :لاق

 ْ .(زاج اهل
 اهضعب يفو ««رصتخملا» خس ضعب يف َرِكُذ اذكه :هنع هللا يضر لاق

 ."”زجي مل :لاق

 .اهرهم يف ةدايز لعجي نأ :لوألا هجو

 .ئوعدلا َكرتتل لاملا اهل لذب هنأ : يناثلا هجوو

 .ةقرفلا يف ضوعلا يطعي ال جوزلاف :ةقرف اهنم ئوعدلا كرب ليج نإف
 هلباقي ءيش الف «ئوعدلا لبق هيلع ناك ام ئلع لاحلاف :لعجُي مل نإو

 "حمي ملف ضرما
 )١( ةيانبلا .نورخأتملا خياشملا يأ 775/1١5.

 ىلع فقو هنأ نايبلا ةياغ يف يزارتألا نع ۲ ةيانبلا ىف ىنيعلا لقن (؟)

 .زجي مل :اهيفو «ه ٠۲١ خيراتب يرودقلا نم ةقث ةخسن



 ۳40 زوجي ال امو «حلصلا هنع ٌروجي ام نايب يف

 ءزاج :هايإ هاطعأ لام ىلع هحلاصف «هدبع هنأ لجر لع عدا نإو

 . لام ىلع قاتعإلا ةلزنمب ىعدملا قح ىف ناكو

 نع حِلاصي نأ هل ْرُجَي مل :ًادمع ًالجر هل نوذأملا دبعلا لف اذإو
 .زاج : هنع هحّلاصف ءًادمع ًالجر هل دبع لت نإو «هسفن

 :هايإ هاطعأ لام ىلع هَحّلاصف «هدبع هنأ لجر ئلع ئعدا نإو) :لاق

 .(لام ىلع قاتعإلا ةلزنمب ىعدملا ىح ىف ناكو «زاج
 ىلع حصي اذهلو «هيعزل هقح يف هجولا اذه ىلع هحيحصت نكمأ هنأل 32 5 2 ر 5 4

 .لجأ ىلإ ةمذلا يف ٍناويح

 رح هنأ معزي هنأل ؛ةموصخلا عفدل نوكي :هيلع ىعّدملا ّقَح يفو
 :ةنيبلا ميقي نأ الإ دبعلا راكنإل ؛هل ءالو ال هنأ الإ ءزاجف «لصألا

 و

 .ءالولا تبثيو «لبقُتف
E 57 8 هو م 7 4 7 5 و  

 نع حِلاصي نأ هل جي مل :ادمع الجر هل نوذأملا دبعلا لتق اذإو) :لاق

 .(زاج :هنع هحلاصف ءًادمع ًالجر هل دبع لت نإو « هسفن

 فّرصتلا كلم ال اذهلو «هتراجت نم تسيل ''”هتبقر نأ :قرفلا هجوو

 .يبنجألاك راصو «ئلوملا لامب ًاصالختسا اذكف «ًاعيب ")هيف

 اذه. اص الختسا اذكف اغيب دفان هيف هفرضتو +هتراجت نمف :ةليع امآ
 .هكلميف «هؤارش اذهو ءهكلم نع لئازلاك "”وحّتسملا نأل

 .نوذأملا يأ )۱(

 .اهيف :خسُت يفو (۲)

 .دبعلا يأ فرفإ



 زوجي ال امو «حلصلا هنع ٌروجي ام نايب يف ۳۹٦

 اهنع هَحلاصف .هكلهتساف ءةئاملا نود هثميق ًايدوهي ًابوث بصف نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج : مهرد ئام ىلع

 و و 5 0

 ال امب هتميق ىلع لضفلا لطبي : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . هيف سانلا نبغي

 اف الا وو تينت دوو ار تنفع مور لاف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج :مهرد ةئام ىلع ""اهنع هحّلاصف

 ال اني هيفا لع ا ا ا وا

 ةدايزلاف «ةردقم يهو «ةميقلا وه هيف بجاولا نأل ؛(هيف سانلا باغي

 .ًابر نوكت اهيلع
 فالتخا دنع ٌرهظت ال ةدايزلا نأل :"" ضرع ىلع حلاص اذإ ام فالخب

 سلا

 الف «نيموقملا ميوقت تحت لخدي هنأل :هيف سانلا نباغَي ام فالخبو

 .ةدايزلا ٌرهظت
 2 تر 1

 ءادبع ناك ول ئتح «قاب كلاهلا ىف هقح نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 «باتكلا لهأ نم موق :دوهي :نأ لمكألا نع ۳۳۹/۱۲ ةيانبلا يف ينيعلا لقن )١(

 :دوهي :ظفل نأ يل ٌرهظي يذلاو :يكاكلا لاقو «يدوهي بوث :لاقي «بوثلا مهيلإ بستي

 ها .ةميقلا مولعملا بوثلا هيلإ بسب مضوم مسا :انه
 .اهنم :خسُت يفو (۲)

 .قافتالاب زوجي هنإف (۳)



 ۳4۷ زوجي ال امو «حلصلا هنع ٌروجي ام نايب يف

 رَخآلا هحّلاصف رسوما وهو امهدحأ هقتعأ «نّيلجر نيب دبعلا ناك اذإو
 يع و 2 5

 . لطاب لضفلاف : هتميق فصن نم رثكأ ئلع

 .زاج : ضورع ىلع هَحَلاص نإو

 «ىنعمو ةروص هلثم يف هح "ذإ "هيلع نفكلا نوكي :ةميقلا أ كرو
 .لثملاب ناودعلا نامض نأل

 ناك :رثكألا ىلع ايضارت اذإ هّلبقف ءءاضقلاب :ةميقلا ىلإ ّلِقتنَي امنإو
 اير نوكي الف « "”اضايتعا

 .ةميقلا ىلإ لقتنا دق قحلا نأل :ءاضقلا دعب حلصلا فالخب

 رسوم وهو امهدحأ هقتعأ «نيلجر نيب دبعلا ناك اذإو) :لاق

 .قافتالاب اذهو ؛(لطاب لضفلاف :هتميق فصن نم َرثكأ ىلع ُرَخآلا هَحّلاصف
 .اًنيب املف :امهدنع امأ

 ءاهيلع صوصنم قتعلا يف ةميقلا نأ :هللا همحر ةفينح يبأل قرفلاو
 .هيلع ٌةدايزلا زوجت الف «يضاقلا ريدقت نود نوكي ال عرشلا ٌريدقتو

 .اهيلع صوصنم ٌريغ اهنأل :مدقت ام فالخب
 ؛لضفلا رهظي ال هنأ اب امل ؛(زاج :نفورع لع هحلاص نإو) :لاق

 1 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو

ê fF E يا 

 .هنم بوصخملا ىلع دبعلا نفك يأ )١(

 .وأ : خس يفو )۲(

 .بوثلا نع يأ (۳)



 باب ۳۹۸

 نا
 هب ليكوتلاو «حلصلاب عّربتلا

 حّلاص ام ليكولا مرلي مل : : حلاصف «هنع حلصلاب ًالجر لکو نمو

 . لكوملل مزال لاملاو هّئمضَي نأ الإ ‹ هيلع

 : هجوأ ةعبرأ ىلع وهف : هرمأ ريغب هنع لجر حلاص نإو

 باب

 هب ليكوتلاو «حلصلاب عربتلا

 حّلاص ام ليكولا مرلي مل : :حّلاصف ؛هنع حلصلاب ًالجر لكو نمو : لاق

 للل زال لاملاو «هتمضي نأ الإ « هيلع

 حلصلا ناك وأ ءدمعلا 1 نع حلصلا ناك اذإ :ةلأسملا هذه لفوأتو

 هيف ليكولا ناكف ضْحَم طاقشإ هنأل ؟نيَّدلا نم هيعّدي ا ندعي ىلع

 هنأل ؛هتمضي نأ الإ «حاكنلاب ليكولاك «هیلع نامض الف «ًاربعمو ًاريفس

 .حلصلا دقعب ال «نامضلا دقعب ذخاؤم وه ٍلئنيح

 قوقحلا عجرتفا ؛عيبلا ةلزنمب وهف :لامب لام نع حلصلا ناك اذإ امأ

 .لكوملا نود لا تالا نوكيف «ليكولا ىلإ

 :هجوأ ةعبرأ ىلع وهف :هرمأ ريغب هنع لجر حلاص نإو) :لاق

 .هنع :خسُن يفو )١(

 .// ءارسإلا .€ اَهَلَوَْأَصَأَنَِو » :ىلاعت هلوق يف امك «لكوملا ئلع يأ (۲)



 ۳۹۹ هب لیکو تلاو «حلصلاب عّربتلا

 . هميلست همزلو ‹حلصلا مك : هتمضو «لامب َحّلاص نإ

 حص : اذه يدبع ىلع وأ ءاذه يِفْلأ ىلع كّتحلاص : لاق اذإ كلذكو

 .هميلست همزو ‹حلصلا

 .اهَمَلسو ءيفلأ ىلع كثحلاص : لاق ول كلذكو

 لصاحلا نأل ؛(هميلست همزلو «حلصلا مّ :هئمضو «لامب حّلاص نإ - ١

 ا الع زف ولا يبنجألا :اهقَح يفو «ةءاربلا الإ سيل هيلع ئعدملل

 نوكيو «لدبلا "”َنِمَّض اذإ علخلاب يلوضفلاك هّئمِض اذإ هيف ًاليصأ حّلص

 ا ءاضقب عّربت ول امك «هيلع ئعدملا ئلع ًاعّربتم

 «ئعدملا نم ءيش حلاصملا اذهل نوكي الو «هرمأب ناك اذإ ام فالخب
 .طاقسإلا قيرطب هحيحصت نأل ؛"هدي يف يذلل كلذ نوكي امنإو

 .ًاركتم وأ رقم ناك اذإ ام نيب اذه يف قرف الو

 :اذه يدبع ىلع وأ ءاذه يِفْلأ ىلع كّتحلاص :لاق اذإ كلذكو -۲)

 .(هميلست همزلو «حلصلا حص

 .حلصلا حصف «هميلست مزتلا دقف :هسفن لام ىلإ هفاضأ مل هنأل

 هيلإ ميلستلا نأل و .يفلأ ىلع كتحلاص :لاق ول كلذكو -۳)

 .هدوصقم لوصحل ؛دقعلا ميف «هل ضّوعلا ةمالس بجوي

 .يبنجألاو وه :خسُت يفو (۱)

 .ةأرملا بناج نم يأ (۲)

 .هيلع ئعدملا وهو «هتمذ يف يأ (۳)



 هب ليكوتلاو «حلصلاب عّربتلا 1

 ئعّدملا هزاجأ نإف .فوقوم دقعلاف : يفلأ ىلع كتحلاص : لاق ولو

 . لطب : هْرجُي مل نإو «فلألا هّمْرَلو «زاج : هيلع

 هزاجأ نإف «فوقوم دقعلاف :يفلأ لع كتحلاص :لاق ولو )٤-

 يف لصألا نأل ؛(لطب :هزجي مل ناو «فلألا هّمزَلو ءزاج :هيلع ئعّدملا

 نأ لإ 41 فاح ةا عقد نأل ؛هيلع ليعدملا وه امنإ دقعلا

 :هفيضي مل اذإف ءهسفن ىلإ نامضلا ةفاضإ ةطساوب ًاليصأ ٌريصي يلوضفلا

 .هتزاجإ ئلع فّقوتيف «بولطملا ةهج نم ًادقاع يِقب
 اذه ىلع كّتحلاص :لوقي نأ :ُرَخآ ةجَوو 5 :هنع هللا يضر لاق

 :ميلستلل هنّيع امل هنأل ؛هسفن ىلإ هبسني ملو ءدبعلا اذه ىلع وأ «فلألا

 .هلوقب ميف هل هتمالس ًاطراش راص

 ل ليبس كق ف اب كو نأ < دلا نشا قل

 نإف «هاوس ائيش مزتلي ملو «هنيعب لذ نم ءافيإلا مزتلا هنأل ؛ ق

 يشب "هيلع عج مل :ه ماس مل ناو «حلصلا مت :هل لحمل مس
 مث ءاهعقدو ءاهتيضو ٍقاّمسم مهارد ىلع ئلع از اذإ ام فالخب

 اد ا جرب ذيع یر اھا سا

 .ميلستلا ىلع "”ربجي اذهلو «نامضلا قَح

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هلدبب هيلع ّمَجَر :هّمَّلَس ام هل ْمَلْسَي مل اذإف

FF FF يد 

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .حلصلا لدب يف ركذ يذلا دبعلا يأ (1)

 .يلوضفلا ئلع يأ (؟)

 .يلوضفلا يأ (۳)



 لإ باب

 باب

 نْيَدلا يف حلصلا

 لَمحُي مل : ةنيادملا دقعب ٌقَحَتسم وهو «حلصلا هيلع حلو ٍءيش لكو
 اب ظفار دق ضعت فرما هنأ راه محي انن]و .«ةضواعملا لق
 . ةئامسمخ ئلع هَّحَلاصف .مهرد فلآ َرَخآ ىلع هل نّمك

 : وفور ٍةئامسمخ ئلع هحّلاصف رايج مهرد افلا َرَخآ ىلع هل نّمكو

 . هَقَح ضعب نع هأربأ هنأك راصو «زاج

 باب

 نْيّدلا يف حلصلا

 مل : "ةي ةنيادملا داقعب قحتسم وهو ؛ حلضلا لع عقر ءيش لكو) :لاق

 طقسأو سينا شفت رنا هنا ع ريع او «ةضّواعملا ىلع لمحي

 .ةئامسمخ ئلع هّحلاصف ,مهرد فلآ َرخآ ىلع هل نمک «هّيِقاب

 :يفويز ةئامسمخ ْئلع هحّلاصف فاح مرد كلا َرخآ ىلع هل نمكو

 .(هَقَح ضعب نع هأربأ هنأك راصو ءزاج

 هيلع ئعدملا ىلع يعدملا قحتسي ام سنج نم حلصلا لدب ناك اذإ ينعي (1)

 ىلع لّمحي مل :- نيدلاب عيبلا :يه ةنيادملاو - امهنيب ترج يتلا ةنيادملا دقعب

 40/١١". ةيانبلا .ةضواعملا



 نْيَّدلا يف حلصلا ۲

 . قحلا سفن لجأ هّنأكو ءزاج : ةلُجؤم يفلأ ىلع هَحَلاص ولو

 .زجي مل : رهش ئلإ ريناند ىلع هحلاص ولو

 .ُرِجَي مل : لاح ٍةئامسمخ ىلع هحَلاصف ةَلَّجْؤم فلآ هل تناك ولو
 o م مرو وه

 .زجي مل : ضب ٍةئامسمخ ىلع هحّلاصف .دوس فلأ هل ناك نإو

 خو الو كما اه كت ىف لفاحلا "فأتت نال اذه

 ةلأسملا ىف ضعبلل ًاطاقسإ لِعجف ءابرلا ىلإ هئاضفإل ؛ةضواعم هحيحصتل
 ۰ .ةيناثلا ةلاسملا يف ةفصلاو ضعبللو «ئلوألا

 ؛(قحلا سفن لجأ هّنأكو «زاج :ةلجؤم يفلأ ىلع هَحّلاص ولو) :لاق

 ءزوجي ال ةئيسن اهلثوب مهاردلا عيب نأل ؛ةضواغم هلم كمي أل نال

 .ريخأتلا ىلع هانلمحف

 ريغ ريناندلا نأل ؛(زجي مل :رهش ىلإ ريناد ىلع هحّلاص ولو) :لاق

 ئوس هل هجو الو هريتخأتلا لع لمح كمت الف :«ةنيادملا رفعي دمك

 .حلصلا حصي ملف ءٌروجي ال ةئيسن ريناندلاب مهاردلا عيبو «ةضواعملا

 مل :ِةّلاح ٍةئامسمخ لع هحّلاصف «ةّلَّجؤم ْفلأ هل تناك ولو) :لاق

 ر ا م يغب وهوه هوما نما تح ل نأل هالي
 .مارح وهو «لجألا نع ضايتعا كلذو غ طخ ان ءازإب

 مل :ضْيب ةئامسمخ لع هحلاصف دوس ْفلأ هل ناك نإو) :لاق
 نول «ًافصو ةدئاز يهو «ةنيادملا دقعب ٍةَقَحَتِسُم ريغ ضْيبلا نأل ؛(ْرِحَي

 .ليجعتلا يأ )١(



 ۳ نّيَدلا يف حلصلا

 ىلع ٍةئامسمخ اهنم ًادغ يلإ إد : ا ءيهرد فلآ رَحآ ئلع هل نمو

 .ءيرب وهف : َلَعَفَف «لضفلا نم ءيرب كنأ

 يبأ لوق وهو «فلألا هيلع داع : ًادغ ةئامسمخلا هيلإ ْعْفدَي مل نإف
 . هيلع دوعي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 .ابر وهو ءيفّصَو ةدايزو < ةئامسمخب ىفلألا ةضواعم

 ثيح .ووُنم ةئامسمخ ىلع ضئيلا يفلألا نع حّلاص اذإ ام فالخب
 .افيصوو اردق هلك طاق هنأل روب

 رام هنالك رعبا وو ؛نيدلا ردك ىلع َحَلاص اذإ ام فالخبو
 .سلجملا يف ضبقلا ٌطَرتشُي هنأ الإ «ةفصلاب ٌَربتعم الو «لثملاب لثملا

 لاح مهرد وئام ىلع هَحّلاصف «رانيد ةئامو ا هيلع ناك ولو

 اهّلك ريناندلل ًاطاقسإ لَعجُي نأ نكم نكمأ هنأل ؛ ؛حلصلا حص :رهش ْئلإ وأ

 ءدقعلل ًاحيحصت ؛ةضواعم لَعِجُي الف «يقابلل ًاليجأتو «ةئام الإ مهاردلاو

 .مزلأ هيف طاقسإلا ئنعم نأل وأ

 ٍةئامسمخ اهنم ًادغ يلإ ذأ لاكن هيد كلا رخآ ىلع هك وا :لاق

 .ءيرب وهف :َلَعَفف ءلضفلا نم ءيرب كن لع

 يبأ لوق وهو «فلألا هيلع داع :ًادغ ةئامسمخلا هيلإ مفدي مل نإف
 ؛(هيلع دوعي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 .قّلطم ءاربإ هنأل

 ل :ةملكب هركذ ثيح ءأضوع ا ءادأ لعج هنأ ئرت ال الأ

 ئرجف «هيلع م هنوكل و حصي ال ءادألاو «ةضواعملل يهو



 هده هو د. و د. .٠ د. هه. هاهو اه هاه هاه هاه هه هاه هو هاه هه هله هه 4¢ ها هه هه ههه

 .ءاربإلاب أدب اذإ امك ءٌوعي الف ءًاقلطم ءاربإلا يقبف «هيَدَع ئرْجَم ""هدوجو

 ا اال قارن تر ا دلما ی اذه ناو
 ىلإ ًالّسوت وأ «هيسالفإ َراَذَح ؛ًاضَرَع ْحّلِصَي هنأو ءدغلا يف ةئامسمخلا
 .هنم حيرأ قراجت

 ن ل والا اس يهف :ةضواعملل تناك نإ :ئلع :ةملكو

 ؛ةضواعملا ىلع لمحلا رذعت دنع هيلع ٌلَمحُّيف «هيف ةلباقملا نعم

 ا وا ر ایی

 «ةلاوحلا يف امك «هب قلعت ال ناك "”نإو طرشلاب ُدّيقتي امم ءاربإلاو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "”ءاربإلاب ةيادبلا جّرخُتسو

 :ووجو ىلع ةلأسملا هذهو :هنع هللا يضر لاق

 .هانركذ ام :اهدحأ

 يلإ اهعفدت «ةئامسمخ ىلع وفلألا نم كتحلاص : لاق اذإ :يناثلاو

 فلألاف :ًادغ يلإ اهنئدت مل نإ كنأ ىلع «لضفلا نم و تنأو ءًادغ

 .هلاح ىلع كيلع

 .طرشلا دوجو يأ )١(

 .واو نودب .ناك نإ :خسُن يفو (1)

 اذإ امك :هلوقب هللا همحر فسوي وبأ هيلع ساق ام باوج ريخأت نم ٌرذع اذه (۳)

 لاق اذإ :ثلاثلاو :هلوق دنع هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرفلا ركذن ينعي «ءاربإلاب أدب

 ٠٠٠/٠۲. ةيانبلا .هرخآ ىلإ كتأربأ



 ٠ 6 و و و هاه و ده اها. هاهو د .اه و دو هو هه ههه هه و. اه ه . اه هاه ده ده هو و و هاه هه ههه

 .هب لمعيف «دييقتلا حيرصب تأ هنأل ؛لاق ام ىلع ّرمألا نأ :هّياوجو

 ينيطعت نأ لع .فلألا نم ٍةئامسمخ نم كثآربأ :لاق اذإ :ثلاثلاو

 هنأل ؛طعي مل وأ ةئامسمخلا ئطعأ «عقاو هيف '''ءاريإلاف : :ًادغ ةئامسمخلا

 حلصَي هنكلو اط ًاضوع ٌحّلصي ال ةئامسمخلا ا وأ ءاربإلا قلطأ

 .هب دّيقتي الف ‹طرشلاب هدييقت يف كشلا عوف ءأطرش

 :ةملكب ًانورقم لَصَح ءاربإلا نأل ؛ةئامسمخ ءادأب أدب اذإ ام فالخب

 لقي دنإ كيح ندر الطب قي افرع له ااه ت وبن 1١ لع
 .اقرتفاف «كشلاب قالطإلا تبي الف 0 :ًاطرش

 ملو ؛لضفلا نم هيرب كن 1 كنأ ىلع ةئامسمخ يلإ | ذآ :لاق اذإ :عبارلاو

eT 

 ا از اذه ن لا ةر الو :ءارألا فب هنآ برخو

 هيلع بجاو هنأل ؛ًاحيحص ًاضرَع ءادألا نوكي ال :ًاتقو ءادألل تقوي مل امل

 ٌحَّلصَي الو «ةضواعملا ىلع لّمحُي لب ءدّيقتُي ملف «نامزألا قلطم يف
 .حيحص ضرع دخلا يف ءادألا نأل ؛مدقت ام فالخب «"اضوع

 ئنم وأ تبدأ اذإ :لاق وأ «ةئامّسمخ يلإ تيد نإ :لاق اذإ :سماخلاو

 ا

 .ءاربإلاو :خست يفو )١(

 207 :خسُت يفو )۲)

 .ًاضرغ :خسُت يفو (۳)



 نْيَدلا يف حلصلا ا

 و 04 ل 4 e“ 7 2غ AT“ ت

 طحت وأ «ينع ه وت تح يلع كل امب كل رقأ ال : َرَخآل لاق نمو

 و اخر طلا هلع أل ؛ءاربإلا حصي ال هنأ :هيف باوجلاو

 درلاب دتري ئتح «كيلمتلا ينعم نم اهيف امل ؛لطاب طورشلاب "”ةءاربلا
 .هب دييقتلا ىلع لوحف ءرطرشلا حيرصب تأ ام هنأل ؛مّدقت ام فالخب

 وأ «ينع هرخؤت ئتح يلع كل امب كل رَ ال :رخآل لاق نمو) :لاق

 وأ ةنيبلا ةماقإ نم هنكمتل ؛هَركمب سيل هنأل ؛(هيلع زاج :َلَعَفَف «ينع طحت
 .فيلحتلا

 وب ذخؤي :ةينالع لاق اذإ امأ ءاريم كلذ لاق اذإ :ةلأسملا اونعمو

 .ملعأ ئلاعت هللاو

RFني  

 .تاءاربلا :خسُت يفو (1)

 .ماللا رسكبو ارض .كلامب :خسُن يفو (۲)

 .قحلاب هنم ٌرارقإ هنأل ؛فالخ الب «لاحلا يف لاملا عيمجب رِقملا ُذَْوُي يأ (۳)
 ."67/15 ةيانبلا



 لصف

 كرتشملا نْيّدلا يف

 : بوث ىلع هبيصن نم امهدحأ حلاصف «نيكيرش نيب نیلا ناك اذإو

 ذخأ ءاش نإو «هفصنب نيالا هيلع يذلا 0 ءاش نإ 0 ا
 م رو

۶ ٠ 

 لصف

 كرتشملا نّيَّدلا ىف

 ىلع هبيصن نم امهدحأ َحّلاصف «نّيكيرش نيب نيَدلا ناك اذإو) :لاق

 ءاش نإو « هفصنب نيدلا هيلع يذلا با ءاش نإ «رايخلاب هكيرشف : :بو

 .(نْيدلا مُر هكيرش هل نمضي نأ الإ بوثلا فصن ذخأ

 :هنم ًائيش امهدحأ ضبق اذإ نينثا نيب كرتشملا َنّيَدلا نأ :اذه لصأو
 قيدلا ةلاع د «نفيقلاب هادزا فأل 4 نقوبقملا» ىف هكراشت نأ هيضاصلف

 .ضبقلا ةبقاع رابتعاب
 ("ةرمثلاو دلولا ةدايزك ٌريصتف «قحلا لصأ ىلإ ةعجار ةدايزلا هذهو

 َنيعلا نأل ؛ ضباقلا كلم ىلع قاب ةكراشملا لبق هنكلو «ةكراشملا ىح هلو

 ف ت همني ج کف ق رف الدي ةف «ةقيقح نيدلا ريغ

 .هتصح هكيرشل نمضَيو

 .ةكرتشملا ةرجشلا نم ةرمثلاو «ةكرتشملا ةيراجلا نم دلولا يأ )١(



 كرتشملا نّْيّدلا يف ۹۸

 ناك اذإ عيبملا نمثك هِدِحَّتم ببسب ًابجاو نوكي نأ كرتشملا نيدلاو

 كّلهتسملا ةميقو ءامهنيب ثوروملاو كرتشملا لاملا نمثو «ةدحاو ةقفص

 .كرتشملا

 هيلع يذلا عبي نأ هل :«"باتكلا» ةلأسم ىف لوقن :اذه اَنْفَرَع اذإ

 َضَبَق “ضباقلا نأل ؛“"هتمذ يف قاب “هبيصن نأل ؛””لصألا

 .ةكراشملا ىح "هل ركل

 ؛ هبيصن

 َنِمْضَي نأ الإ «ةكراشملا ىح هل نأل ؛بوثلا فصن ذخأ "ءاش نإو
 ٠ 5 5 ب 3 7 و

 .' كلذ ىف هقح نأل ؛نيدلا عبر هكيرش ل

 .ثوروملا نيدلا يأ )١(

 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .نويدملا عبتي نأ تكاسلل يأ (۳)

 .نيدلا نأل :خسُت يفو 7014/17 ةيانبلا .تكاسلا بيصن يأ (:)

 .هفوتسي ملو «نويدملا ةمذ يف يأ )٥(

 .حلاصملا يأ (5)

 .تكاسلل يأ (۷)

 .تكاسلا يأ (8)

 .تكاسلل يأ (9)

 .نيدلا يف تكاسلا ىح نأل يأ )٠١(



 ۹ كرتشملا نْيَدلا يف

 هكراشي نأ هكيرشل ناك : نْيَدلا نم هبيصن فصن امهدحأ ٰیفوتسا ولو

 . يقابلاب ميرغلا ىلع ناعجري مث «ضبق اميف
 هتمضي نأ هكيرشل ناك : ةعلس نْيَّدلا نم هبيصنب امهدحأ ئرتشا ولو

 دل ر وو

 . نيدلا عبر

 نأ هكيرشل ناك :نیدلا نم هبيصن فصن امهدحأ ئفوتسا ولو) :لاق

 .")انلق امل +( ضف اميف هكراشُي

 ال :ضوبقملا يف اكرتشا امل امهنأل ؛(يقابلاب ميرغلا ىلع ناعجري مث)

 .ةكرشلا ىلع يقابلا ئقبي نأ دب

 هّئمضي نأ هكيرشل ناك :ةعلس نّيدلا نم هييصنب امهددحأ ئ رتشا ولو) :لاق

 .ةسكامملا ىلع عيبلا ئنبم نأل المك ةصاّقملاب هقح ًاضباق راص هنأل ؟ (نيدلا عبر

 هانمزلأ ولف «ةطيطحلاو "”ضامغإلا ىلع ةانبم نأل ؛حلصلا فالخب

 .انركذ امك «ضباقلا ٌرّيختيف «هب ررضتي :نيدلا عبر عد

 و ر 04

 ءافيتسالاو «هدقعب هكلم هنأل ؛ عيبلا يف بوثلا ىلع كيرشلل ليبس الو

 .صاخلا نيدلا نيبو هنمث نيب ةصاقملاب

 هتمذ يف هقح نأل ؛“انركذ ام عيمج يف ميرغلا مبني نأ كيرشللو

 نأ هبحاصلف :هنم ًائيش امهدحأ ضبق اذإ نينثا نيب كرتشملا نيدلا نأ نم )١(
 .70 8/11 ةيانبلا .ضوبقملا يف هكراشي

 .ضارعإلا :خسُت يفو (۲)

 .عيبلاو حلصلا يف يأ (۳)



 ها 6 هو و واه . وو واه ه هه هاو هاه هاه اوه هاه اه ده هو ده ده اه SOG اه ده ده ده واو ¢ ¢ او ها و ¢ ®

 ©)هلف هيف ةكراشملا ىح هل ركل ؛ةقيقح هبيصن ايفوتسا ضباقلا نأل ؛ قاب

 .هكراشي ال نأ

 ؛ضباقلا كراشي نأ هل :ميرغلا ئلع ام يوت مث «ضّبَق ام هل مّلَس ولف
 نكي ملف ءملّسُي ملو «ميرغلا ةمذ يف ام هل ملسيل ميلستلاب يضر هنأل

 .هب ًايضار

 ؛كيرشلا هيلع مجري مل :لبق نم هيلع ناك نْيَدب ةصاقملا تعقو ولو
8 0 2 

 .ضتقم ال «هبيصنب ضاق هنأل

 .ضبقب سيلو «فالتإ هنأل ؛كلذكف :هبيصن نع هأربأ ولو
 97 و

 .ماهسلا نم يقب ام ىلع يقابلا ةمسق تناك :ضعبلا نع هأربأ ولو

 ًارابتعا ؛هللا همحر فسوي يبأ دنع حص :هبيصن نع امهدحأ رخأ ولو

 .قلطملا ءاربإلاب

 .ضبقلا لبق نيدلا ةمسق ىلإ يدؤي هنأل ؛امهدنع حصي الو

 يف َكَّلَهو ءًادساف ءارش "”هارتشا وأ «هنم ًانيع "امهدحأ بص ولو

 .ضبق وهف :هدي

 "ضف :هبيصنب راجئتسالاو

 .تكاسلل يأ )١(

 .نيكيرشلا دحأ يأ (۲)

 .؟1//5١61 ةيانبلا .ئرتشملا وأ بوصغملا يأ (۳)



 ۱ كرتشملا نْيَّدلا يف

 سأر ئلع هبيصن نم امهّدحأ َحَلاصف «نّيكيرش نيب مّلَّسلا ناك اذإو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع ْرِجَي مل : لاملا

 .حلصلا ٌروجي : هللا همحر فسوي ويأ لاقو

(N) هللا همحر فسوي ىبأل افالخ «هللا همحر دمحم دنع ''”قادصإلا اذكو. 

 .ةياورلا رهاظ يف «ةفالتإ : "هب جوزتلاو

 .دمعلا ةيانج نم هيلع حلصلا اذكو

 ىلع هبيصن نم امهدحأ حّلاصف «نّيكيرش نيب ملَّسلا ناك اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ْرَجَي مل :لاملا سأر

 «نويدلا رئاسب ًارابتعا ؛(حلصلا ٌروجي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هبيصن يف امهدحأ لاقأف ءادبع ايرتشا اذإ امبو

 .ةمذلا يف نيدلا ةمسق نوكي :ةصاخ هبيصن يف زاج ول هنأ :امهلو

 «نيعلا ءارش فالخب ءرَّخآلا ةزاجإ نم دب ال :امهبيصن يف زاج ولو

 نم هتمذ يف بجو امع ًاضوع هّلْعَج دارملاو «قادصلا ُمُفَد :وه قادصإلاو )١(
 فالخب ءًافالتإ نوكي الف «يلام ضوعب هلَباق هنأل ؛ًاضْبَق نوكي اذهلف ءًاعئاش رهملا

 هتلباقمب دفتسي ملف «عضبلاب هكباق هنأل ؛فالتإ هنكلو ءًارهم هلعج نإو هنأل ؟جوزتلا

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح نم ها .ًايلام ًاضوع

 امهدحأ قرحأ ول يأ :قارحإلاب دارملاو ءقادصإلا :لدب قارحإلا :ْخّسُت يفو

 ٠٠۷/٠۲. ةيانبلا نم راصتخاب .ضبق وهف :نويدملا بوث
 .نيدلاب يأ ()



 كرتشملا نْيّدلا يف 1۲

 و اه و و ام ا. ا. هو واه ها و هو هاهو ها ىف HCH HCC COGS GQ GC ¢ وهو هه هه

 ةرفني الف ءامهب "'ماق ٌدقعلاو «دقعلاب ًابجاو راص هيف مّلسملا نأل اذهو

 .هعفرب امهدحأ

 حلاصملا َعَجَر :هيف هكراش اذإف «ضوبقملا يف هكراشل :زاج ول هنألو
 .هطوقس دعب ٍمَلَسلا ٍدْوَع ىلإ يدؤيف «كلذب هيلع نم ىلع

 ىلعف :هاطَلخ دق انوكي مل نإف «لاملا سأر اًطَلَخ اذإ اذه :اولاق

 «"قافتالا ىلع وه :يناثلا هجولا ئلعو «فالخلا ىلع وه :لوألا هجولا

 .ملعأ ئلاعت هللاو

 ان ان اي اي

 .مئاق :خسُت يفو (۱)

 569/1١5. ةيانبلا .انخياشم نم نورخأتملا لاق يأ (۲)

 .هلام سأر ىلع قافتالا ىلع امهدحأ حلص حص يأ ءزاوجلا يف (۳)



 ۳ َجُراَخّتلا يف لصف

 جراَخَتلا يف لصف

 ءايإ هوّطعأ لامب اهنم مهدحأ اوجرخأف ءقثرو نيب ةكرتلا تناك اذإو

 .ًاريثك وأ هايإ هوّطعأ ام ناك ًاليلق ءزاج : ضورُع وأ ءٌراقع ةكرتلاو

 ^ کا و

 حراما يف لف

 هوطعأ لامب اهنم مهدحأ اوجرخأف «ةثرو نيب ةكرتلا تناك اذإو) :لاق

 ؛(اريثك وأ هايإ هؤطعأ ام ناك ًاليلق «زاج :ضورع وأ ءٌراقع ةكرتلاو «هايإ

 .ًاعيب هحيحصت نكمأ هنأل

 دبع ةأرما ةيعجشألا ٌرضامُت َمَلاص هنإف «هنع هللا يضر نامثع ٌرثأ هيفو

 ."”رانيد فلأ نينامث ىلع اهنُمُث عبر نع امهنع هللا يضر وقوع نب نمحرلا

 ةيانبلا .هيلإ عفدُي لامب ةكرتلا نم هقحتسي امع ةثرولا ضعب جارخإ :وه ٌجّراختلا (1)
 هني

 دبعل فّئصملا نع ركذ مث «ظفللا اذهب بيرغ ١١7/5: ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 ةثالثب لا ثلث نم هلهأ اهجرخأ فوع نب نمحرلا دبع ةأرما نأ )١5757( قازرلا

 نمحرلا دبع ةمجرت يف ١757/7 دعس نبال تاقبطلا نع لقنو .«مهرد فلأ نينامثو

 .فلأ نينامثب اهنُمُث نم نهادحإ تجرخأو «ةوسن عبرأ كرت هنأ فوع نبا

 رضامُت نم نمحرلا دبع جاوز ةصق يف ۱۲۹/۳ تاقبطلا يف دعس نبا نع لقن امك

 ىلإ ةئامعبس يف فوع نب نمحرلا دبع ثعب ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نأ «هذه

 هيفتك نيب ئخرأف «ءادوس ةمامعب همّمع مث «هتمامع ضقنف «تس ةنس لدنجلا ةمود
 -ورمع نب غبصألا ملسأ مث ءاثالث اوَبف مالسإلا ىلإ مهاعدف «لدنجلا ةمود ملَقف ءاهنم



 جرات يف لصف ٤

 : ةضف هوطعأف ءًابهذ تناك وأ ءًابهذ هوطعأف ءةضف ةكرّثلا تناك نإو
 .كلذك وهف

 7 4 ع 2

 ê بهذ ٰیلع هوحلاصف ‹كلذ ريغو ةضفو ابهذ ةكرتلا تناك نإو

 2 ر o7 4 و 2

 هوطعأف ءابهذ تناك وأ ءابهذ هوطعأف «ةضف ةكرتلا تناك نإو) :لاق

 :فكلذك وهف :ةضن

 ضباقتلا ٌربتعيو «يواستلا ٌربتعُي الف «سنجلا فالخب سنجلا عيب هنأل

 .فرص هنأل ؛ سلجملا يف

١ 7 f و 5 7 

 ؛ضبقلا كلذب يِفتكي :ادحاج ناك نإ ةكرتلا ةيقب هدي يف يذلا نأ ريغ
 نم دب الف :ًارقم ناك نإو «"”حلصلا ٍضْبَق نع ُبونيف «نامض ضف هنأل

 ."”حلصلا ٍضْبَق نع بوني الف «قنامأ ضْبق هنأل ؛ضبقلا ديدجت
 7 ع 4 و

 بهذ ئلع هوحلاصف «كلذ ريغو ةضفو ابهذ ةكرتلا تناك نإو) :لاق

 هللا ئاص هللا لوسر ىلإ نمحرلا دبع ثعبف «مهّسأر ناكو «ًاينارصن ناكو «يبلكلا

 ءاهب لبقأو ءاهب جوزتف «غبصألا تنب ريضامت جوزت نأ هيلإ بتكف «كلذب ملسو هيلع
 .ةملس يبأ هدلو مأ يهو

 يف ۲۹۹/۸ تاقبطلا يف دعس نبا نع :17/5 ةيارلا بصن يف لقن اذكهو

 نب نمحرلا دبع نم نيتقيلطت ىلع تناكو «قلخ ءوس اهيف ناك هنأ ريضامُت ةمجرت
 .ةدعلا ءاضقنا دعب هنم نامثع اهثّروف «هتوم ضرم يف وهو ةثلاثلا اهقلطف «فوع

 .نهنع هللا يضر تايباحصلا نم ١05/4 ةباصإلا يف رجح نبا اهّدعو

 .زوجي يأ )١(

 .هلثم هنأل ؛نامض ضبق وهو (۲)

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح .هنم يندأ هنأل (۳)



 ٥ َجُراَخّتلا يف لصف

 تح «سنجلا كلذ نم هبيصن نم َرثكأ هوطعأ ام نوكي نأ دب الف : ةضف وأ

 . ةكرتلا ةيقب نم هقحب ةدايزلاو «هلثمب هبيصن ّنوكي

 نأ ىلع حلصلا يف هولخدأف «سانلا ىلع ْنْيَد ٍةكرتلا يف ناك اذإو

 .لطاب حلصلاف : مهل ُنيدلا نوكيو .هنع َحِلاصملا اوجرخُي

 . : حِلاصملا بيصنب مهيلع عَجرُي الو «هنم ءامرغلا ًاربَي نأ اوطرش نإو

 «سنجلا كلذ نم هبيصن نم ٌرثكأ هوطعأ ام نوكي نأ دب الف :ةضف وأ

 .ابرلا نع ًازارتحا ؛(ةكرتلا ةيقب نم هقحب ةدايزلاو «هلثمب هّبيصن ٌنوكي
 فزع هبال ةا هللا نه هين باع ايف شالا مدال

 1 1 .ردقلا اذه يف

 .ابرلا مدعل ؛ًاقلطم زاج :ًاضْرَع حلصلا لدب ناك ولو

 :ًاضيأ ٌريناندو مهارد حلصلا لدبو ءٌريناندو مهارد ةكرتلا يف ناك ولو
 «عيبلا يف امك «سنجلا فالخ ىلإ سنجلل ًافْرَص ؛ناك دنع كفل راج
 .فرصلل ٌضباقتلا طرتشُي نكل

 حلصلا يف "'هولخدأف «سانلا ىلع نيد ةكرتلا يف ناك اذإو) :لاق

 نأل ؛(لطاب ٌحلصلاف : مهل نيدلا نوكيو «هنع "”حِلاصملا اوجرخُي نأ ىلع
 .حلاصملا ةصح وهو «ْنيدلا هيلع نّم ريغ نِم نيدلا كيلمت هيف

 :حلاصملا بيصنب "'مهيلع عجري الو «هنم ءامرغلا اربي نأ اوطرش نإو) :لاق

 .حلصلا يف نيدلا ةثرولا لخدأ يأ )١(

 .نيدلا نع حلصملا يأ ۳٦۱/١۲ ةيانبلاو «خسنلا يف امك «ماللا رسكب ()

 .ءامرغلا ىلع ةثرولا نم دحأ عجري الو يآ (۳)



 ياس م ٠
Ak!جراختلا يف لصف  

 . ئاج حلصلاف

 وهو «نيدلا هيلع نّمم نيدلا كيلمت وه وأ ءطاقسإ هنأل ؟(ئاج م حلصلاف

 نارجلا ةليض لهو ئاج

 .نيعربتم هبيصن ءاضق اولُجَعُي نأ : 0 رخأو

 .ةثرولا ةيقبب ررض نيهجولا يفو

 اوحلاصيو «نيدلا نم هبيصن رادقم حلاصملا اوضرقي نأ :هجوألاو

 .ءامرغلا نم هبيصن ءافيتسا ىلع مهُنيحيو دلا ارو ادع

 ع فار «ةمولعم ريغ اهنايعأو نيد ةكرتلا يف نکي مل ولو

 هنأل ؛زوجي :ليقو ءابرلا لامتحال ؛زوجي ال : لیق :نوزوملاو ليكملا

 .ةهبشلا ةهبش

 : ةر ريغ ناعا اهنكل «توزوملاو ليكملا ريغ ةكرتلا تناك ولو

 .نيع هنع حّلاصملا ذإ «""ًاعيب هنوكل ؛زوجي ال :ليق

 هنع حّلاصملا مايقل ؛ةعزانملا ىلإ يضف ال اهنأل ؛وجي هنأ حصألاو

 .ةثرولا نم ةيقبلا دي يف

 ؛ةمسقلا الو «ٌحلصلا زوجي ال : 97قرْغَتسُم نيد تيملا ىلع ناك نإو

 .بايثلاك (۲)

 هنأل ؛ةلوهجملا قوقحلاو نويدلا نع حلصلا فالخب «ٌةعنام هيف ةلاهجلاو (۳)
 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .طاقسإ

 .ةكرتلا عيمج قرغتسم يأ ()



 ۷ جُراَخّتلا يف لصف

 ه6 هاو ه٠. ىو. واو ا ه واوا. هاه هه هاه.« هاه ه هه هه ههه ها هاه هده و ده هده هه اه ههه

 .ةثرولا اهُكّلمتي مل ةكرتلا نأل

 "'ةدقتف «هتید اوضقي مل ام اوحلاصي نأ يغبني ال :ًاقرغتسم نكي مل نإو

 کلا اخ

 .زوجي : "اولاق :اولعف ولو

 ٌروجتو «ًاناسحتسا ؛ٌروجت ال اهنأ :ةمسقلا يف هللا همحر يخّركلا َرَكَذو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «اسايق

 HF د6 دع

 .مدقتل :خسُت يفو )١(

 .ئلاعت هللا مهمحر ةيفنحلا خياشم يأ )١(



 ةبراضملا باتك ۸

 ٠.90 6 66 ها و هاه هه وأو عواد هاه هاهو هده ده ولو HGH ههه هج SS هاهو QS ههه

 و

 ةبراضملا باتك

 يي ؛ضرألا يف بلا نم ةّقتشم :ةيراضملا : هللا همحر لاق

 ساد سس هس

 .هلمعو هيب لا نِحَتسُي براضملا نال 420ئ

 نع يغ «لاملاب ينغ نيب ساتل نإف ءاهيلإ ةجاحلل ؛ةعورشم يهو

 ىلإ ةجاحلا تّسسمف «هنع ديلا ٍرفص «فرصتلا يف اتهم نيبو «هيف فّرصتلا

 .ينغلاو ريقفلاو «يِكّذلاو يبا ةحلصم مظتتتل ؛يفرصتلا نم عونا اذه عرش

 . هيلع مهّررقف «هنورشابي سانلاو ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ثِحّبو

 .ةظفللا هذهب ةبراضملا دقع يمس يأ «دقعلا رابتعاب .هب :خسُت يفو )١(

 لبق هكراش ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نأ بئاسلا يبأ نب بئاسلا نعف (۲)

 :ملسو هيلع هللا ىاص يبنلا لاقف «هءاج حتفلا موي ناك املف «ةراجتلا يف مالسإلا

 ,(١ةهه٠م6) دمحأ دنسم :«يرامُي الو «يرادي ال ناك «يكيرشو يخأب ًابحرم)»

 هجام نبا ننس «هنع تكسو ؛(4807) دواد يبأ ننس «(7701) كردتسملا

 هدانسإ يف فلتخا دق» :۱۸۸/۷ دواد يبأ ننس راصتخا يف يرذنملا لاق «2358)

 .594/7 ريبحلا صيخلتلا « 415/7 ةيارلا بصن رظنيو «ها .«ًريثك ًافالتخا

 «عنامي الو «فِلاخي ال «ةلماعملا يف لهس يأ :«يرامي الو «يرادُي ال» :ئنعمو
 .ميصاخي الو «لواجي الو

 = ضّيب (ةبراضملا باتك) ٠١١/١ ةيارلا بصن يف يعليزلا نأ ىلإ انه هبنيو #



 4 ةبراضملا باتك

 نم لمعلاو «نّيبناجلا دحأ نم لامب ةكرشلا ىلع قع : ةبراضملا
 .رخآلا بناجلا

 .مهنع هللا يضر "”ةباحصلا هب تلماعتو

 ال هلام رماب هَضْبَق هنأل ؛هدي يف ةنامأ براصملا ىلإ ٌعوفدملا مث
 .ةقيثولاو لدبلا هجو ىلع

 كيرش وهف : :حبر اذإو ءهكلام شا هيف فرصتي هنأل ؛هیف لیکو وهو
 حا ةراجألا ترهل تادف ااو هل لاملا نم وع يرسل ل

 كم رخأ لقاعلا توتا

 .هريغ لام ىلع هنم يّدعتلا دوجول ؛ًابصاغ ناك :"”فلاخ اذإو

 .(نْييناجلا احأ نم لامب ةكرشلا ىلع ٌدْقَع :ةبراضملا) :لاق

 نيبناجلا ٍدحأ نم لاملاب قحتسي سي وهو «حبرلا يف ةكرشلا : :هدارمو

 "هنود ةيراضم الو .(رخآلا بناجلا نم لمعلاو)

 طرّش ولو «ةعاضب ناك : لاملا "برل هلك طرُش ول حبرلا نأ ئرت الا

 ةكرشلا باتك لوأ يف هنأ عم .هجرخي ملو ء«ملسو هيلع هللا ئلص هريرقت جيرختل

 مل :ريرقتلا نع لاقف 181١/7 ةياردلا يف رجح نبا لعف كلذكو هجرخ .«

 .ةكرشلا باتك لوأ ١45/7 ةياردلا يف هجرخ هنأ عم «هدجأ

 .هريغو 1۸۷/۲ أطوملل اهازعو ٤ /١١7« ةيارلا بصن راثآلا هذهل رظني )١(

 .براضملا يأ )١(

 .ةكرشلا نودب يأ (۳)

 «(عضب) رينملا حابصملا .ضوع نودب ًاعّربتم هب لمعيل ريغلل لاملا فد يأ (5)
 /4١7/1. ةيانعلا ۱۸۹/۳١ زنكلا ىلع نيكسم النم ىلع دوعسلا ىبأ ةيشاح



 ةبراضملا باتك ۰

 .ةكرشلا هب حصت يذلا لاملاب الإ ٌحصت الو

 امهدحأ وحسب ال .ًاعاشم امهنيب حبرلا نوكي نأ :اهطرش نمو

 . حبلا نم ةاّمسم مهارد

 .ًاضْرَق ناك :براضملل هٌعيمج

 .(ةكرشلا هب حصت يذلا لاملاب الإ ٌحصت الو) :لاق

 .لبق نم هئايب مّدقت دقو

 هنأل ؛زاج :هنمث يف ةبراضم لّمعاو عب :لاقو اضع هيلإ عقد ولو

 .ةحصلا نم عنام الف «ةراجإو ليكوت هنإ ثيح نم ؛ةفاضإلا لبقي

 2 2 ؛زاج :ةبراضم هب لمعاو «نالف ىلع يل ام ضبقإ :هل لاق اذإ اذكو

 حصت ال ثيح َكَّمْذ يف يل يذلا نيّدلاب لّمعا :لاق اذإ ام فالخب

 رم ام ىلع «ليكوتلا اذه حصي ال هللا همحر ةفينح يبأ دنع نأل ؛ةبراضملا

 ئا يف
 ةبراضم ٌريصيف «ريآلل ئرتشملا يف كلملا عقي ْنكل ؛حصت :امهدنعو

 .ضرعلاب
 اههدحا قوي ال ءاعاشُم امهنيب حبرلا نوكي نأ :اهطرش نِمو) :لاق

 دب الو 8 ةكرشلا عطقي كلذ طْرَش نأل ؛(حّبّرلا نم ةاّمسم مهارد
 .ةكرشلا دقع يف امك ءاهنم

 )١( ةيانبلا رظنيو «ئرخأ نود خس يف تبثم ثم :حبرلا نم :هلوق ۳۷١/١١.



 ١ ةبراضملا باتك

 . هلثم رجا هلف : مهارد ةرشع ةدايز طَرَش نإف

 لما فاما ؛ (هلثم رجا هلف :مهارد ةرشع ةدايز طرش نإف) :لاق

 .حبرلا يف ةكرشلا عطقنتف «ّردقلا اذه الإ حبري

 برل حبرلاو ءهداسفل ؛لكَي ملو ءاضوع هعفانم نع ئغتبا هنأل اذهو

 كلب داق هنأل ؛لاملا

 .ةبراضملا هيف حصت مل عضوم لك يف مكحلا وه اذهو
 ًافالخ «هللا همحر فسوي يبأ دنع طورشملا ٌرْدَقلا رجألاب ُرَواجُي الو

 .ةكرشلا يف ايب امك «هللا همحر ٍدمحمل

 بجي ريجألا ّرجأ نأل ؛«لصألا» ةياور يف حبري مل نإو ٌرجألا بجيو

 .دجو دقو ءلمعلا وأ ‹ عفانملا ميلستب

 «ةحيحصلا ةبراضملاب ارابتعا ؛بجي ال هنأ : هلا همحر فسوي يبأ نعو

 ًارابتعا ؛كالهلاب نومضم ريغ ةدسافلا ةبراضملا يف لاملاو ءاهقوف اهنأ عم
 لا

 .هدي يف ةرجأتسم يع هنألو

 .هدوصقم ''”لالتخال ؛اهدسُقُي :حبرلا يف ًةلاهج بجو طرش لكو
 طارتشاك «طرشلا لطبيو ءاهدسفُي ال :ةدسافلا طورشلا نم كلذ ٌريغو

 .براضملا ىلع ةعيضولا

 .فالتخال : خس يفو )١(



 ةبراضملا باتك ۲

 . هيف لاملا برل دي الو «براضملا لإ ًامَّلَسُم لاملا نوكي نأ دب الو

 لاملا ٌبرل دي الو ترا ا يب لوز هاف

 ل ميلستلا نم دب الف «هدي يف ةنامأ لاملا نأل ؟(هيف

 «نّيبناجلا دحأ نم ةبراضملا يف لاملا نأل ؛ةكرشلا فالخب اذهو

 نكمتيل ؛لماعلل لاملا ّصُنْخَي نأ نم دب الف ءرخآلا بناجلا نم لمعلاو

 .هيف فّرصتلا نم

 :امهدحأل ديلا صولخ طرش ولف «نّيبناجلا نوف ةكرشلا يف لمعلا امأ

 .ةكرشلا دقعنت مل

 دلي ُصوُلُخ عنمَي هنأل ؛دقعلل "دسفم :لاملا بر ىلع لمعلا طْرَشو

 .دوصقملا ققحتي الف ءيفّرصتلا نم ”ركمتي الف «براضملا

 كلاملا دي نأل ؛ريغصلاك ءرلقاع ريغ وأ "ادقاع كلاملا ناك ءاوسو

 .براضملا ىلإ مي لا نم عنمَي هدي ءاقبو «هل ةتباث

 «ةبراضم لاملا عقد اذإ نالا يكيرش دحأو «نّيَضوافتملا ٌدحأ اذكو

 .ًادقاع نكي مل نإو هل كلملا مايقل ؛هبحاص لمع طرشو

 نإ هلسفُي :كلام ريغ وهو «براضملا عم دقاعلا ىلع لمعلا طارتشاو

 .نوذأملاك "هيف ةبراضملا لهأ نم نكي مل

 .يصولاو بألاك يأ :ريغصلاك دقاعلا ريغو «هالا"8 ةخسن ةيشاح .ًاغلاب يأ )١(

 .لاملا يف يأ (۲)



 EY ةبراضملا باتك

 - 2 رك ساب فك 3 5
 «يرتشيو «عيبي نأ براضملل زاج : ةقلطم ةبراضملا تحص اذإو
 عع ت و مس ىو چ رو

 .عدويو «عضبيو «رفاسيو «لكويو

 ريغصلا لام اذخأي نأ لهأ نم امهنأل ؛يصولاو بألا فالخب

 .لاملا نم ءزجب امهيلع هطارتشا اذكف ءامهسفنأب ةبراضم

 «عيبي نأ براضملل زاج :ةقّلطم ةبراضملا ٍتّحص اذإو) :لاق

 ةوصقملاو ءددقعلا قالطإل ؛(عوُيو «عيضبُيو «رفاسيو «لكوُيو «يرتشيو
 «ةراجتلا فوّنص دقعلا مظتنيف «ةراجتلاب الإ ضعت الو «حابرتسالا هنم

 .مهعينص نم ليكوتلاو «راجتلا عينص نم وه امو

 َرفاسي نأ هل عدوملا نأ ئرت الأ ؛ةرفاسملاو ٌعاديإلاو ٌعاضبإلا اذكو
2 5 : 1 

 نم ةقتشم اهنأل ؛هيلع ليلد "'”ظفللا نأو فيك «ئلوأ براضملاف :ةعيدولاب

 .ريسلا وهو «ضرألا يف برضلا

 .رفاسي نأ هل سيل هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 :"'هدلب يف هيلإ عقد نإ هنأ :هللا امهمحر ةفينح يبأ "”نعو «هنعو

 .ةرورض ريغ نم كالهلا ىلع ضيرعت هنأل ؛رفاسي نأ هل سيلف

 يف ٌدارملا وه هنأل ؛هردلب ىلإ َرفاسي نأ هلف :هرللب ريغ يف عقد نإو

 .بلاغلا

 .نع هنعو :خسُت يفو 000

 .لاملا بر دلب يأ (۳)



 ةبراضملا باتك ٤

 . كيأرب لّمعا : هل لوقي وأ «لاملا بر هل ندي نأ الإ ُبِراضُي الو

 . . . : اهنّيعب ةعاس يف وأ «هنيعب لب يف فّرصتلا لاملا بر هل صح نإو

 .«"”باتكلا» يف َركذ ام ''”رهاظلاو

 لمعا :هل لوقي وأ «لاملا بر هل َنّذأَي نأ الإ براضُي الو) :لاق

 نم دب الف ؛ةّوقلا يف امهيواستل ؛ هّلثم نمضتي ال ءيشلا نأل ؛(كيأرب

 ليكولا نإف «ليكوتلاك ناكف «هيلإ قلطملا ضيوفتلا وأ "هيلع صيصنتلا

 .كيأرب ْلّمعا :هل ليق اذإ الإ «هريغ لكوُي نأ كلمي ال

 .هئمضتيف «هّئود هنأل ؛عاضبإلاو «عاديإلا فالخب

 نأل ؛كيأرب ليعا :هل ليق نإو هكلمي ال ثيح .ضارقإلا فالخبو

 وهو «هنم ضارقإلا سيلو «راجتلا عينص نم وه اميف ميمعتلا هنم َدارملا
 زوجت ال هنأل ؛حبرلا وهو «ٌضرغلا هب لّصحي الف ؛ةقدصلاو ةبهلاك حريت
 .هيلع ةدايزلا

 .مهعيٽص نوف :ةبراضم عفدلا امأ

 .لوقلا اذه تحت لخديف «هسفن لامب طْلَخلاو ةكرشلا اذكو

 :اهنيعب ةعلس يف وأ «هنّيعب لب يف فّرصتلا لاملا بر هل صح نإو) :لاق

 هل نأ هرصتخم يف يرودقلا .هَركَذ ام :ًاعيمج انباحصأ نع ةياورلا رهاظ يأ )١(
 .ا/5/17 ةيانبلا .هرخآ ىلإ ...رفاسيو عيضبي نأ

 .رفاسي نأ هل يأ .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .ةبراضم لاملا طعأ :براضملل لاملا بر لوقي ينعي (۳)



 31 ةبراضملا باتك

 . اهّرواجتي نأ هل ْرِحَي مل

 . نوض : ئرتشاف «ةدلبلا كلت ريغ ىلإ جرخ نإف

 .صّصختتيف ةدئاف صيصختلا يفو کو هنأل ؛ (اهرواجتي نأ هل زج مل

 ؛ةدلبلا كلت نم "اهجرخي نم ىلإ ةعاضب ""هعفدي نأ هل سيل اذكو

 .هريغ ىلإ هضيوفت كلمي الف «هسفنب جارخإلا كلم ال هنأل
 كلذ ناكو ؛(َنِمَّض :ئرتشاف ؛"”ةدلبلا كلت ريغ ىلإ جرخ نإف) :لاق

 :هرمآ ريغب هيف فرصت هنأل ؟ةحبر هلو هل

 :فرصتلل اهنّيع يتلا يهو ءالثم ةفوكلا ىلإ هدر ئتح رتشي مل نإو

 لاملا َمَجَّرو كرت مث «ةعيدولا يف فلاخ اذإ عدوملاك «نامضلا نم ءىرب
 .قباسلا دقعلاب ةبراضم هري يف هئاقبل ؛ هلاح ىلع ةبراضم

 دودرملا ناك : رصملا يف هضعبب ئرتشاو «' هضعب در اذإ اذكو N4) . ففز : : ,Vr تل يو

 .لاملا يأ )١(

 .ةعاضبلا يأ (۲)

 .دحاو ئنعملاو :تلق .دلبلا كلذ ريغ :خسُن يفو (۳)

 .براضملل هارتشا يذلا كلذ ناكو يأ €3(

 .اهناكم ىلإ اهّدرو «ةفلاخملا كرت يأ (0)

 .لاملا بر ىلع لاملا ضعب براضملا در يأ (1)

 .جورخلا لبق يأ (۷)

 .لاملا بر ىلع (۸)



 م06 .٠ . دو ده اه ا. و د. هاه واو ا. هو هوو واو هلو هو هه و وأو هه هواه و ههه هه ىو هى هه هاه

 يفو ««ريغصلا عماجلا» ةياور وهو «“انه اه اهب ءارشلا طَرَش مث

 ٌررقتي ءارشلاب نأ حيحصلاو «جارخإلا سفنب هئِمَّض :"ةبراضملا باتك
 .هنّيع يذلا رصملا ئلإ ٌدرلا لامتحا لاوزل ؛نامضلا

 ال ءرّرقتلل ؛ءارشلا طَرَش امنإو «جارخإلا سفنب هّبوجوف :نامضلا امأ

 ."””بوجولا لصأل
 ال ثيح «ةفوكلا قوس يف يرتشي نأ ىلع :لاق اذإ ام فالخب اذهو

 كيفي الف ءقدحاو ٍةعقبك :هفارطأ نيابت عم رصملا نأل ؛دييقتلا حصي

 يف لمعت الو «قوسلا يف لّمعا :لاق نأب «يهنلاب حرص اذإ الإ «دبيقتلا

 .«هيلإ ةيالولاو ءرْجَحلاب حرص هنأل ؛قوسلا ريغ
 .اذك ناكم يف وأ ءاذك لمعت نأ ىلع :هل لوقي نأ :صيصختلا ىنعمو

 وأ هل ٌريسفت هنأل ؛ةفوكلا يف هب لمعت لاملا اذه دخ :لاق اذإ اذكو

 «0فصنلاب هذخ :لاق وأ «لصولل ءافلا نأل ؛ةفوكلا يف هب لّمعاف :لاق

 .قاصلإلل ءابلا نأل ؛ ةفوكلاب

 :١١1ص ريغصلا عماجلا ٌهصنو «71/4/17 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف يأ (۱)

 .نوَض :لاملاب ئرتشاف «ةرصبلا ىلإ جرخف «ةفوكلاب عيبي نأ هيلع طرتشا براضم
 .هللا همحر دمحمل لصألا نم (۲)

 ."ا/5١4/1 ةيانبلا رظنيو .نامضلا بوجو لصأل ال «بوجولا ررقتل ينعي (۳)

 .لاملا بر ىلإ يأ (5)

 .حبرلا فصن يأ (4)



 ۷ ةبراضملا باتك

 هّيضُمب دقعلا لطبيب : هنيعب ًاتقو ةبراضملل َتَّقو نإ كلذكو

 وأ «ةبارقل ؛لاملا بر ىلع َقِتِعَي نم يرتشي نأ براضملل سيلو

 .اهريغ

 يفو اهيف لمعي نأ هلف :ةفوكلاب هب لّمعاو «لاملا اذه د :لاق اذإ امأ

 .ةروشملا ةلزنمب ريصيف «فطعلل واولا نأل ؛اهريغ

 هنأل ؛دييقتلا حص :هنم عيبتو «ٍنالف نم يرتشت نأ ئلع :لاق ولو

 .ةلماعملا يف هب ةقثلا ةدايزل ؛''”ديفم

 لاملا عقد وأ «ةفوكلا لهأ نم هب يرتشت نأ ىلع :لاق اذإ ام فالخب

 عابف «مهنم عيبتو «ةفرايصلا نم هب يرتشت نأ ىلع فرصلا يف ةبراضم
 :لوألا ةدئاف نأل ؛زاج :ةفرايصلا ريغ نم وأ ءاهلهأ ريغ نم ةفوكلاب

 ال ءًافرع دارملا وه اذه «عونلاب لييقتلا : يناثلا ةدئافو «ناكملاب دييقتلا

 .كلذ ءارو اميف

 ؛ يصحب دقعلا لطب :ةيعب ًانقو ةيراضملل قو نإ كلذكو) :لاق

 ."”ليفم تيقوتلاو «هنقو امب تّقوَيف «ليكوت هنأل

 .ناكملاو ا دييقتلاك راصف «نامزلاب ٌدييقت هنإو

 «ةبارقل ؛لاملا بر ئلع َقِتعَي نم يرتشي نأ براضملل سيلو) :لاق

 .(اهريغ وأ

 .فاقلاب .ديقم :خسُت يفو )١(

 .فاقلاب .ديقم :خسُت يفو (۲)



 ةبراضملا باتك ۸

 .ةبراضملا نود .هسفنل ًايرتشم راص : َلَعَف ولو
 . هيلع قتعَي نم يرتشي نأ هل ْرِجَي مل : حبر لاملا يف ناك نإف

 . ةبراضملا لام َنِمَّض : مهارتشا نإو

 . مهّيرتشي نأ زاج : حبر لاملا يف نكي مل نإو

 «ئرخأ دعب ةرم يفرصتلاب كلذو «حبرلا ليصحتل عيضو دقعلا نأل

 ُكّلمُي ال ام ءارش ةبراضملا يف لخدي ال اذهلو هِن ؛هيف ققحتي الو
 .ةتيملاب ءارشلاو «رمخلا ءارشك « ضبقلاب

 .دوصقملا ققحتيف ءهِضْبَق دعب هعيب هنكمي هنأل :دسافلا عيبلا فالخب

 ءارشلا نأل ؛(ةبراضملا نود «هسفنل ًايرتشم راص : ق ولو) :لاق

 .فلاخ اذإ ءارشلاب ليكولاك هيلع ذم :يرتشملا ىلع ًاذافن جَو تم

 ؛(هيلع تعي نم يرتشي نأ هل ْرَجَي مل :حّبر لاملا يف ناك نإف) :لاق

 فالتخالا ىلع قتعي وأ «ءلاملا بر بيصن دسفيو «هبيصن هيلع قتعي هنأل

 .دوصقملا لصحي الف «فّرصتلا عنتميف 0" كفوانملا

 دبعلا ًايرتشم ٌريصي هنأل ؛(ةبراضملا لام نهض :"”مهارتشا نإو) :لاق

 .ةبراضملا لام نم دقنلاب مضيف «هسفنل
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 .(مهيرتشي نأ زاج :حبر لاملا يف نكي مل نإو)

 .لاملا بر ابأ براضملا ئرتشا ينعي )١(

 ."/5١85/1؟ ةيانبلا .امهل ًافالخ «ةفينح ىبأ دنع أّرجتي قاتعإلا نأ وهو (۲)

 .هيلع قتعي نم براضملا ئرتشا يأ (۳)



 ۹ ةبراضملا باتك

 برل نمضي ملو .مهنم هبيصن َقَتَع : ءارشلا دعب مهتميق تداز نإف
 . هنم هبيصن ةميق ىف دبعلا اوعسيو ءًائيش لاملا

 فلآ اهّتميق ةيراج اهب ئرتشاف «فصنلاب ُفلأ براضملا عم ناك نإف

 OSE تغلب مث ءهاعّداف ءًافلأ يواسي ٍدلوب ت ءاجف ءاهئطوف

 ."”هيلع قتعيل هيف هل ةكرش ال ذإ «فرصتلا نم منام ال هنأل

 هكليل ؛(مهنم هبيصن قع :ءارشلا دعب "'مهتميق تداز نإف) :لاق

 .هبيرف ضعب

 ةدايز يف هتهج نم علص ال هنأل ؛(ائيش لاملا ٌبرل نمضي ملو)

 راصف < يكحلا قيرط نم تبثي ءيش اذه نأل ؛ةدايزلا هكلم يف الو «ةميقلا

 .هريغ عم هّنِرَو اذإ امك

 ئعسيف «هدنع هّنيلام تسبتحا هنأل ؛(هنم هبيصن ٍةميق يف دبعلا ئعسيو)

 ۰ ` را ااف

 ةيراج اهب ئرتشاف « فصنلاب ٌفلأ براضملا عم ناك نإف) :لاق
 تغلب مث «"هاعًداف ءافلأ يواسي لوب تءاجف «“اهتطوف «فلأ اهتميق

 .براضملا ىلع هيرتشي نم قتعي ىتح لاملا يف براضملل ةكرش ال يأ )١(

 .هتميق :خسُت يفو (۲)

 .لاملا بر بيصن يف ئعسي هنإف :هبيصن مهدحأ قتعي ًادبع ةعامج ثرو نإك (۳)

 .حبرلا فصنب يأ )٤(

 .حاكن ريغ نم يأ (4)

 .براضملا يأ (5)



 ةبراضملا باتك 6

 ئعستسا لاملا بر ءاش نإف : رسوم يعّدملاو «ةئامسمخو ًافلأ مالغلا ٌةميق

 . قتعأ ءاش نإو «نيسمخو نيتئامو بفلأ يف مالغلا

 ئعستسا لاملا بر ءاش نإف :ٌريموم يعّدملاو «ةئامّسمخو ًافلأ مالغلا ةميق

 .(قتعأ ءاش نإو «نيسمخو نيتئامو فل يف مالغلا

 ؛ حاكتلا شارف ىلع ًالْمَح ؛ رهاظلا يف ةحيحص ةوعّدلا نأ :كلذ هجَوو

 لك نأل ؛حبرلا روهظ مدعل ؛كلملا وهو ءاهِطْرَش دقفل ؛ذفنَت مل "”اهنكل

 اذإ ةبراضملا لامك «لاملا سأرب ّقَحَتسم دلولاو مالا ينعأ ءامهنم ردحاو

 اذه اذ حلا ره ال :لاملا سار يواسي اهنم نيع لك ًانايعأ "”راص

 .ةقباسلا ةوعّدلا ِتَدَقَتَف «حبرلا رَ :َنآلا مالغلا ةميق تداز اذإف

 ءاشنإ كلذ نأل ؛ةميقلا تدادزا مث ءدلولا "”قتعأ اذإ ام فالخب
 امأ ءكلملا ثودحب كلذ دعب فني ال :كلملا مدعل “لطب اذإف «قتعلا

 دبع ةيرحب رقأ اذإ امك «كلملا كود دنع دقي نأ زاحف راف :اذه

 .هارتشا مث «هريغ

 يف هكلم مايقل ؛دلولا قتع :بسنلا تبثو «ةوعدلا تّحص اذإو
 بسنلاب تبي هّقنِع نأل ؛دلولا ةميق نم ًائيش لاملا برل ْنمضَي الو «هضعب

 .ءاعدالا يأ «ريكذتلاب .هطرش دقفل ذفني مل هنكل :خسُن يفو «ةوعدلا يأ )١1(

 .تراص :خسُن يفو (۲)

 .براضملا يأ ()

 .قتعلا يأ (5)



 قف ةبراضملا باتك

 .مألا ةميق فصن ّيِعّدملا َنَمضُي نأ هل : فلألا لاملا بر ضّبَق اذإ مث

 اذهو «هيف هل علص الو «هيلإ فاضيف ءادوجو امهرخآ كلملاو «كلملاو
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 .دجوي ملو ‹«يدعتلا نم دب الف «قاتعإ نامض

 نأل ؛قتعي نأ هلو «هدنع هّنيلام تسبتحا هنأل ؛مالغلا يعستسي نأ هلو

 00 ل . 5 5 هام سس

 شارت قحتسم فلألا نأل ؛ نيسمخو نیتئامو فلأ يف هبعستسيو

 .رادقملا اذه يف هل ئعسي اذهلف ءامهنيب حبرلاو حبر ةئامسمخلاو «لاملا

 ةميق فصن يعدملا نمضي نأ هل :فلألا لاملا بر ضب اذإ مث) :لاق

 يف امدقم هنوكل ؛لاملا سأرب قيسا امل ًدوخأملا فلألا نأل ؛(مألا
 و ت م ا 58

 .امهنيب نوكيف «حبر اهلك ةيراجلا نأ َرَهظ :ءافيتسالا
 د د 8

 ‹حاكنلاب تباثلا شارفلا لامتحال ؛ةحيحص ةوعد تمّدقت دقو

E Aةوعّدلا كلت تذفت :كلملا َرهظ اذإف .كلملا دقفل اهذافن فقوتو 2 » 
c2 

 .هل دلو مأ ةيراجلا تراصو
 و 2 و 3 2 4

 كلمتلا نامضو «ٍكلمت نامض اذه نأل ؛لاملا بر بيصن ْنَمِضيو

 هريغو وه اهَكَلَم مث «حاكتلاب ةيراج دلوتسا اذإ امك «ًاعنص يعدتسي ال

 .اذه اذك «هکیرش بيصن نمضي :ةثارو

 .ملعأ ئلاعت هللاو رم ام ىلع «"دلولا نامض فالخب

 نان ع يي

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .يدعتلا نم دب الف «قاتعإ نامض ينعي )١(



0 
A 

 باب

 براضُي براضملا

 «حبري ئتح يناثلا براضملا فّرصتب الو «عفدلاب نمضي مل : كلذ يف لاملا بر هل ذأ ملو ةبراضم هريغ ىلإ لاملا براضملا ٌعَقَد اذإو

 .لاملا برل لوألا َنِوّض : حبر اذإف

 باب

 و و

 براضي براضملا

 بر هل نذأي ملو «ةبراضم هريغ ىلإ لاملا براضملا عقد اذإو) :لاق

 ئتح يناثلا براضملا فّرصتب الو «عفدلاب نمضي مل :كلذ يف لاملا

 .(لاملا ٌبرل لوألا َنِمَض :حبَر اذإف حبري

 اهلا ا موق نأ نع ولا ةياوؤااذهو هغ ها يفر اف

 مل وأ حبر «نِمض :هب ليع اذإ :هللا اهو خو فسوي وبأ لاقو

 .ةياورلا ٌرهاظ اذهو «حبري

 ةياور وهو «لمعي مل وأ ليع «عفدلاب نمضي :هللا همحر ٌرفز لاقو

 اذهو «عاديإلا وجو ىلع عفدلا هل كولمملا نأل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع

 .ةبراضملا هجو ىلع عفدلا



 An براضي براضملا

 ها. و او ىو و GSO و واهو هو هه هاه ده اه هو واو هاه و ده ولو هو هاه ROG ® 4 ¢ هله

 :ةبراضملل هّنوك ٌُرّرقتي امنإو «ةقيقح ٌعاديإ عفدلا نأ :"'مهلو
 ق ىعارُم لالا ناكف لمعلا

 «ٌعاضبإ :هدعبو «ٌعاديإ :لمعلا لبق عفدلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 تبثأ دقف حبر اذإ هنأ الإ ءامهب نمضي الف «براضملا امهكِلمَي نالعفلاو

 .هريغب هّطَلَخ ول امك مضيف «لاملا يف ةكرش هل

 لوألا هيض ال :ةدساف تناك ناف < ةحبحص ةبراشملا تناك اذإ اذعو
 .هب ةكرشلا تبثت الف ءهلثم ٌرجأ هلو « هيف ٌريجأ هنأل ؛يناثلا َلِمَع نإو

 .يناثلا ركذي ملو «لوألا ٌنمْضَي :«"”باتكلا» يف َركَذ مث

 امهدنعو هللا همحر ةفينح يبأ دنع يناثلا نمضي ال نأ يغبني :ليقو

 .عدوملا عدوم يف مهفالتخا ىلع ءانب ؛ُنَمضَي

 نّمض ءاش نإو «لوألا نّمَّض ءاش نإ :رايخلاب لاملا بر :ليقو
 .روهشملا ۳ .عامجإلاب «يناثلا

 .هدنع اذكو ءٌرهاظ امهدنع اذهو

 هضبقي يناثلا عدوملا نأ :عدوملا عدوم نيبو ءهذه نيب هل قرفلا هجوو

 .انماض نوكي الف «لوألا ةعفنمل

 .ًانماض نوكي نأ زاجف «هسفن عفنل هيف لمعي :يناثلا براضملا امأ

 .۳۹۱/۱۲ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)



 براضي براضملا ٤

 ا هعفدي نأب هل نذأو « فصنلاب ةيراضم لاملا ؛ بر هيلإ عقد اذإف

 ناكو « يناثلا نيبو لولا نيب الا واضعا ت :لوألا نّمَض نإ مث

 عفدلاب فّلاخ نيح نم نامضلاب هك هنأ َرَهَظ هنأل ؛ اًطَرَش ام ئلع امهنيب حبرلا

 .هسفن لام "عقد اذإ امك راصف «هب يضر يذلا هجولا ئلع ال «هريغ ىلإ

 امك «هل لماع هنأل ؛"”ةدهعلاب "لوألا ىلع عجر :يناثلا نّمّض نإو

 واي
 دقعلا + ا es خم ينك
 : نمص يف هتهج نم رورعم هنالو

 نامضلا َرارق نأل ؛اًطَرَش ام ىلع امهنيب حبرلاو «ةبراضملا حصتو

 .ءادتبا *”هنّمض هنأكف «لوألا لع
 ا
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 «هلمعب هقحتسي يناثلا نأل ؛"لوألل بيطي الو «يناثلل حبرلا بيطّيو

 الو «نامضلا ءادأب دنتسملا هكلوب هقحتسي لوألاو «لمعلا ىف ثْبخ الو
 2پ 024 ١

 كبح مون نق ىرعي

 هعفدي نأب هل َنِذأو «فصنلاب ةبراضم لاملا بر هيلإ عقد اذإف) :لاق

 .لوألا براضملا يأ )١(

 .لاملا بر يأ (۲)

 .دقعلاب :خسُت يفو (۳)

 .يناثلا براضملا يأ (5)

 .ءادتبا لاملا بر هنّمض يأ ()

 .لفسألا :يناثلا :لدبو «ئلعألل :خسُن يفو )١(



0 0 
 t0 براضي براضملا

 بر ناك نإف : حبرو «يناثلا فرصت دقو .ثلثلاب هَمَكَدف «هريغ ىلإ ةبراضم

 : لاملا ًبرلف : نافصن اننيب وهف لاعت هللا َقَرَر ام نأ ىلع : هل لاق لاملا
 دسلا : لوألا براضمللو «ثلثلا : يناثلا براضمللو فصلا

 براضمللف : نافصن اننيب وهف هللا َكَقَرَر ام ّنأ ىلع : هل لاق ناك نإو

 . نافصن : لاملا برو لوألا براضملا نيب يقابلاو «ثلثلا : يناثلا

 بر ناك نإف :حبرو «يناثلا فرصت دقو «ثلثلاب هَعَقَدف «هريغ ىلإ ةبراضم
 :لاملا برلف :نافصن انني وهف اىلاعت هللا قرر ام نأ يلع :هل لاق لاملا
 .(سدسلا :لوألا براضمللو «ثلثلا :يناثلا براضمللو فصلا

 ةهج نم هب رمألا دوجول ؛ ؛حص دق راشم يناثلا ىلإ ا نأ

 قبي ملف «ئلاعت هلا قرر ام عيمج فصن هسفنل طر لاملا برو: «كللاملا

 كلذ نم لعج دقو «""هبيصن لإ هقرصت فرصنيف «فصنلا الإ لوألل

 سلا الإ يي ملف ل نزف «يناثلل عيمجلا ثلث ردقب

 ىلع رجؤتسا نمك «لوألل عقاو يناثلا لْعِف نأل ؛كلذ امهل بيطُيو

 .مهرد فصنب هيلع هريغ رجأتساف «مهردب بوث ٍةطايخ

 :نافصن اننيب وهف هللا َكَقَرَر ام نأ الع :هل لاق ناك نإو) :لاق

 :لاملا برو لوألا براضملا نيب يقابلاو «ثلثلا :يناثلا براضمللف

 .(نافصن

 .كقزر :خسُن يفو )١(

 .ةيناثلا ةبراضملا يف لوألا براضملا فرصت يأ (۲)



 براضی براضملا ۳

 عقد دقو «نافصن كنيبو ينيبف ءيش نم تحير امف : هل لاق ناك ولو

 . نافصن لاملا برو لوألا نيب يقابلاو «فصنلا يناثللف : فصنلاب هريغ لإ

 : هل لاق وأ ءهّفصن يلف ئلاعت هللا قرر ام نأ ئلع : هل لاق ناك ولو

 ةبراضم َرَخآ لإ عقد دقو «نافصن كنيبو ينيبف لف نم ناك امف

 ءيش الو «فصنلا : يناثلا براضمللو .«فصنلا : لاملا برلف : فصنلاب

 .لوألا براضملل

 ئلاعت هللا قرر ام عيمج فصن هسفنل َلَعَجو «فرصتلا هيلإ ضوف هنأل

 هسفنل لَعَج هنأل :لوألا فالخب ءامهنيب نوكيف «نيثلثلا قزر دقو «لوألل

 .اقرتفاف «حبرلا عيمج ةفصن

 دقو «نافصن كنيبو ىنيبف ءىش نم تحبر امف :هل لاق ناک ولو) :لاق

 لاملا برو لوألا 9 يقابلاو «فصنلا يناثللف :فصنلاب هريغ ئلإ عفد

 نم هيلإ ضوفم كلذو «حبرلا فصن يناثلل طّرش لوألا نأل 0

 .هقجتسيف «لاملا بر ةهج

 الإ حبري ملو «لوألا حبر ان تفس يقلل لالا فر لع دقو

 .امهنيب نوكيف .فصنلا

 ا أ ءهقصن يلف لاعت هللا قرر ام نا | لغ ل كاف ناك ولو لاف
 ةبراضم َرخخآ ئلإ عقد دقو “٠ ”نافصن كنيبو ينيبف لف نم ناك امف : :هل

 ءيش الو «فصنلا :يناثلا براضمللو «فصنلا :لاملا برلف :فصنلاب

 .(لوألا براضملل

 و

 .نيفصن :خسن يفو ()



 ۷ براضي براضملا

 «فصنلا : لاملا برلف : حبرلا يثلث يناثلا براضملل طَّرَش نإو

 حبرلا سدس يناثلل لوألا براضملا ْنَمِضَيو «فصنلا : يناثلا براضمللو

 .هلام ىف

 فصنلا لوألا طش فرصنيف «لضفلا قّلطم فصن هسفنل َلَعَج هنأل

 «ءيش ريغب لوألا جرخيو «طرشلاب يناثلل نوكيف «هبيصن عيمج ىلإ يناثلل
 .””مههردب هّطيخيل هريغ رجأتساف « مهردب ًابوث طيخيل رجؤُتسا نّمك

 «فصنلا :لاملا برلف :حبرلا يثلث يناثلا براضملل طَّرَش نإو) :لاق

 حبرلا سدس يناثلل لوألا براضملا نمضيو «فصنلا : يناثلا براضمللو

 .(هلام يف

 امل ؛هَقَح يف فني ملف «لاملا ٌبرل ّقَحَتسُم وه ًائيش يناثلل طَرَش هنأل

 ًامولعم ئّمسملا نوكل ؛ةحيحص اهسفن يف ةيمستلا ًنكل «لاطبإلا نم هيف
 .هب ءافولا هّمزليف «ةمالسلا هل َنِوّض دقو «هكلمي قع يف

 .هيلع عجري اذهلف «عوجرلا ُببس وهو ءدقعلا نْمض يف هَرغ هنألو

 هطيِخَي نَم ىلإ هعَقدف ءمهردب بوث ةطايخل رجؤُتسا نم ٌريظن وهو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”فصنو مهردب

FR 3Fد6 د6 د  

 .هلثمب :خسُت يفو (۱)

 .هالا*8 ةخسن ةيشاح .اذه اذكف «هيلع مهرد فصن بجيف )۲)



 لصف ۸

 لصف

 ثلث لاملا بر دبعلو «حبرلا ثلث لاملا برل براضملا طَرش اذإو
 .ٌرئاج وهف : حبرلا ثلث هسفنلو «هعم دبعلا لمعي نأ ىلع «حبرلا

: 
 لصف

 لاملا بر ٍدبعلو «حبرلا ثلث لاملا برل براضملا طّرَش اذإو) :لاق

 ؛(ٌرئاج وهف :حبرلا ثلث هسفنلو «هعم ٌدبعلا لمعي نأ ىلع «حبرلا ثلث

 نذر تقلا طارتقاو هل انوذام ناك اذإ مرضت ركع ادب ذيغلل نأل
 اروم داك ناو دلا هعموأ ام ندا ةو لرل نركب ل اذهلو ل

 .هل نوذأملا هرلبع نم ئلوملا عيب زوجي اذهلو «هيلع

 .براضملاو لاملا نيب ةيلختلاو ميلستلا نم ًاعنام نكي مل :كلذك ناك اذإو

 .رم ام ىلع «ميلستلا نم عنام هنأل ؛لاملا بر ىلع لمعلا طارتشا فالخب

 :ناثلثلاو «طرشلاب براضملل :ثلثلا نوكي :ةبراضملا ٍتَّحص اذإو

 هيلع ناك نإو ءّنْيَد هيلع نكي مل اذإ ئلوملل :دبعلا بسك نأل ؛ئلوملل
 .ئلوملا وه دقاعلا ناك اذإ اذه «ءامرغلل وهف :نيد

 ىلع لمعلا طّرَشو «يبنجأ عم ةبراضملا دقع هل نوذأملا دبعلا َدَمَع ولو
 .كلاملا ىلع لمعلا طارتشا اذه نأل ؛ٌنيد هيلع نكي مل نإ حصي ال :ئلوملا

 ىلوملا نأل ؛ هللا همحر ةفينح يبأ دنع حص :نيد دبعلا ىلع ناك نإو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «فرع ام ىلع «هدنع يبنجألا ةلزنمب

FFاي  



 4 ةمسقلاو لْرَعلا يف لصف

 ةمسقلاو لّزَعلا يف لصف

 . ةبراضملا تَّلَطَب : براضملا وأ لاملا بر تام اذإو

 : برحلا رادب َقِحَلو «هللاب ًذايعلاو ءمالسإلا نع لاملا بر ترا نإو
 . ةبراضملا تلطب

 : عابو ئرتشا ئتح هلزعب معي ملو «براضملا لاملا ٠ فر لع نإف
 .ةئاج هتف

 ةمسقلاو لْزَعلا يف لصف

 نال 4 (ةبراضملا لطب يراصبلا نأ كاملا تر تام اة لاق

 .ةلاكولا لطي :لكوملا تومو «مدقت ام ىلع «ليكوت
 :لبق نم رم دقو « ةلاكولا ثروت الو «ليكولا توم اذكؤ

 رادب 00 «هللاب ٌدايعلاو «مالسإلا نع لاملا ٠ تز ا نإو) :لاق

 هنأ ئرت الأ «توملا و :قوحْلا نأل ؛(ةبراضملا تلطب :برحلا

 ةفينح يأ دنع هبراضم ؛ فرصت فوتي : هقوُحُل لبقو «هتثرو نيب هلام مسقُي

 .هسفنب هقرصتك راصف هل فرصتي هنأل ؛هللا همحر

 اع ااغ الطب ااف لا وه ٌيبراضملا ناك ولو
eyةع يقف: لالا تراي قرت هلو  

 ئرتشا ئتح هلزعب ْمَلعَي ملو «براضملا لاملا بر َلَرَع نإف) :لاق

 .(ٌرئاج هفرصتف :عابو



Eةمسقلاو لرَعلا يف لصف  

 و 8 2 5 57 و 6اس نس ]ل

 نم لزعلا هعنمي الو ءاهعيس نأ هلف : ضورع لاملاو .هلزعب ملع نإو

 .رخآ ًائيش اهنمشب يرتشي د نأ زوجي ال مث «كلد

 نأ هل رحب مل ت دقو ٌريناند وأ مهارد لاملا سأرو هَلَْع نإف

 . اهيف فرصتي

 هلا رم 4 ر 1# 5

 .هملع ىلع فقوتي ادصق ليكولا لّرعو «هتهج نم ليكو هنأل
 25 25 و و ها ص

 هعنمي الو ءاهعيبي نأ هلف :ضورع لاملاو «هلزعب مِلَع نإو) :لاق

 «ةمسقلاب ٌرهظي امنإو «حبرلا يف تبث دق هَّقَح نأل ؛(كلذ نم لزعلا

 .عيبلاب ضني - ب امنإو «لاملا سر ئلع ٰینتبت

 لمعي مل امنإ لزعلا نأل ؛(رَحآ ًائيش اهنمثب يرتشي نأ زوجي ال مث) :لاق

 .لّزعلا لمف دقن را ت «تعفدنا دقو ا نر

 زجي مل :ْتّمفَت دقو ءٌريناند وأ مهارد لاملا سأرو ءهّلْرَع نإف) :لاق
 عر و ٤

 الف «حبرلا يف هقح لاطبإ هلع لامعإ يف سيل هنأل ؛(اهيف فرصتي نأ "هل

 .ةرورض

 «لاملا سأر سنج نم ناك اذإ ""هَركذ يذلا اذهو :هنع هللا يضر لاق

 اهعيبي نأ هل :بلقلا ىلع وأ ءٌريناند لاملا سأرو مهارد ناك نأب «نكي مل نإف

 .ضورعلاك راصو «هب الإ ٌرهظي ال حبرلا نأل ؛اناسحتسا ؛لاملا سأر سنجب

 .براضملا يأ (۲)

 . ٤٠٠١/١١ ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (۳)



 ا ةمسقلاو لْرَعلا يف لصف

 مكاحلا هربجأ : هيف براضملا حبر دقو «نويد لاملا يفو ءاقرتفا اذإو سدو ¢ م 5 7 1 000 1°

 لاملا بر لکو : هل لاقیو ءءاضتقالا همي مل : حبر هل نكي مل ناو

 . ءاضتقالا ىف

 عيب يف :ةّدرلا دعب برحلا رادب هقوُحلو «لاملا بر توم اذه ئلعو
 .اهوحنو ضورعلا

 هَربجأ :هيف براضملا م حبر دقو لويد لاملا يفو ءاقرتفا اذإو) :لاق

 .هل رجألاك هيف ''”حبرلاو «ريجألا ا ؛(نويدلا ءاضتقا ىلع مكاحلا

 OTE ءاضتقالا همي مل :حبر هل نكي مل نإو)

 .هب عربت ام وافيإ ئلع ريمي ال عربتملاو
 دقعلا قوقحا نأل ؛(ءاضتقالا يف لاملا فر لكو : :هل لاقيو) :لاق

 هغ مي ال يك «هلكوتو هليكرت نم ةيؤلق دفاعا لإ[ خر

 .لكو :هلوق ناكم :لُجأ :هل لاقي :«"”ريغصلا عماجلا» يف لاقو

 .ةلاكولا :هنم دارملاو

 .تالاكولا ٌرئاس اذه ئلعو

 .ةداع رجأب نالمعَي امهنأل ؛ يضاقتلا ىلع نارّبجُي :راسمّسلاو ,عاّنبلاو

 .حبرلا نأل :خسُت يفو )١(

 .ءافيتسالا يأ (۲)

 .ريغصلا عماجلا نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل (۳)

 -نيب طّسوتملا وه :راسمّسلاو «لألدلا وهو ءرجألاب عيبي يذلا وه :عاّبلا (5)



 ةمسقلاو لْرَعلا يف لصف كف

 .لاملا سأر نود «حبرلا نم وهف : ةبراضملا لام نم َكّلَه امو

 . براضملا ىلع نامض الف : حبرلا ىلع كلاهلا داز نإف

 وأ هضعب «لاملا َكَلَه مث ءاهلاحب ةبراضملاو «حبرلا نامستقي اناك نإو
 . لاملا سأر لاملا بر يِفوتسي ئتح حبرلا اًدارت : هلك

 .امهنيب ناك : ءيش َلَضَق ناف

 ؛(لاملا سأر نود «حّبرلا نم وهف : ةبراضملا لام نم كله امو) : لاق

 ُكالهلا فرص امك «ئلوأ مبتلا وه ام ىلإ كالهلا فْرَّصو «عبات حبرلا نأل

 .ةاكزلا يف وفعلا ىلإ

 نيمأ هنأل ؛(براضملا ىلع نامض الف :حبرلا ىلع كلاهلا داز نإف)

 ءلاملا كله مث ءاهلاحب ةيراقملاو «حبرلا نامستقي اناك نإو) :لاق

 O کرا قا

 ءلصألا وه هنأل ؛لاملا سأر ءافيتسا لبق م حصت ال حبرلا ةمسق نأل

 .هل عبو لغ ءا
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 سأر نم :هايفوتسا ام نأ نّيبت :"”ةنامأ براضملا دي يف ام كله اذإف

 تر هلآ امو «هسفنل هذخأ هنأل ۽ ؛هافوتسا ام براضملا نمضيف «لاملا

 .حبر هنأل ؛ (امهنيب ناك :ءيش لّضف نإف) «لاملا سأر ئفوتسا اذإو

 5٠00/1١5. ةيانبلا .يرتشملاو عئابلا

 .505/15 ةيانبلا .نومضم ريغ ةنامأ هنوك لاح يأ )١(



 5 ةمسقلاو لَّعلا يف لصف

 . براضملا ىلع نامض الف : صن نإو

 مل :لاملا َكَلِهف ءاهادّقَع مث «ةبراضملا اَخَسَقو «حبرلا امستقا ولو

 .لوألا حبرلا اًدارتي

 .اًنيب امل ؛(براضملا ىلع نامض الف :صقت نإو) ص

 :لاملا كلهف ءاهادَمَع مث «ةبراضملا اَخَسَقو «حبرلا امستقا ولو) :لاق

 .(لوألا حبرلا اًدارتي مل

 يف لاملا الهو «ديدج ٌدقع ةيناثلاو «تهتنا دق لوألا ةبراضملا نأل

 ملعأ هللاو ءَّرخآ ًالام هيلإ عفد اذإ امك "لوألا ضاقتنا بجوي ال :يناثلا

 .باوصلاب

 اننا ا ا

 .لوألا ةمسق يأ )١(



HE:لصف  

 ا
 براضملا هلعفي اميف

 .ةئيسُنلاو دقنلاب يرتشيو عيبي نأ براضملل زوجيو

1 
 براضملا هلعفي اميف

 لك نأل ؛(ةئيسّنلاو دقنلاب يرتشيو عيبي نأ براضملل ٌزوجيو) :لاق
 عيبي ال لجأ ىلإ عاب اذإ الإ ءدقعلا قالطإ همظتنيف ءراجتلا عينص نم كلذ

 .سانلا نيب فورعملا ماعلا َرمألا هل نأل ؛هيلإ ٌراجتلا

 ةنيفس يرتشي نأ هل سیلو «بوكرلل ةباد يرتشي نأ هل ناك اذهلو
 .راجتلا ةداعل ًارابتعا ؛اهّيركتسي نأ هلو «بوكرلل

 هنأل ؛ةروهشملا ةياورلا يف «ةراجتلا يف ٍةبراضملا ٍدبعل َنذأي نأ هلو

 .راجتلا عينص نم

 .عامجإلاب ءزاج :نمشلا رخأ مث «دقنلاب عاب ولو
 نأ الإ «نلوأ براضملاف كلذ كمي ليكولا نألف :امهدنع امأ

 كلذك الو ةئيسن عيبي مئ ‹"لیاقي نأ هل نأل ؛ْنمضَي ال براضملا

 .كلذ كِلمي ال هنأل ؛ليكولا

 .ريخأتلا يأ )١(

 .ةلاقإلا نم «عيبلا يأ (1)



 ٠.06 6ث. هه و دو ده و و د هاه ها و و هوه هاه واو هاو ده هاه هاه هاه و ي ي ده ي ي ي ي ي 4 يي ي هاه

 ءءاسلاب عيبلا مث «ةلاقإلا كِلمي هنألف :هللا همحر فسوي يبأ دنع امأو

 .ةلاقإلا كلمي ال هنأل ؛ ليكولا فالخب

 ةلاوحلا نأل ؛زاج :رسعألا ىلع وأ «"رسيألا الع نمثلاب لاتحا ولو

 .راجتلا ةداع نم

 هّقرصت نأل ؛ٌرظنألا هيف ٌربتعُي ثيح «ميتيلا لامب لاتحي يصولا فالخب

 .رظنلا طرشب يقم
 :عاونأ ةثالث براضملا هّلعفي ام نأ لصألاو

 ةبراضملا باب نم نوكي ام وهو «ةبراضملا دقع قّلطمب هكلمي عون ١-

 .انركذ ام وهو ءاهعباوتو

 ؛ناهترالاو ُنهرلاو «هيلإ ةجاحلل ؛ءارشلاو عيبلاب ليكوتلا :هتلمج نمو
 «ةرفاسملاو ٌعاضبإلاو ٌعاديإلاو ءٌراجئتسالاو ةراجإلاو «ءافيتساو ءافيإ هنأل
 .لبق نم انركذ ام ىلع

 «كيأرب لّمعا :هل ليق اذإ هكلمُيو ءدقعلا قّلطمب هكلمي ال ونو ١
 "لالالا وقر دعاني تلف هدي وحلا نأ لمحت اوو

 لام طلَخو «هريغ ىلإ ةكرش وأ ةبراضم لاملا عفد لثم كلذو
 ةكرشب ال «هتكرشب يضر لاملا بر نأل ؛هريغ لامب وأ «هلامب ةبراضملا

 .ةلاوحلا تزاج :هنم رسعأ وأ «يرتشملا نم رسيأ لجر ئلع يأ )١(

 .يتأيس امك «كيأرب لمعا :هلوق وهو (۲)



 قلطم تحت لخدي الف «ةراجتلا هيلع فقوتت ال يضراع ٌرمأ وهو «هريغ

 دنع هيف لخديف «هقفاوي هجولا اذه نوف ءريمثتلا يف ةهج هنكلو «دقعلا

 .كلذ ىلع ةلالد :كيأرب لمعا لزق للدار

 نأ الإ «كيأرب لّمعا :هلوقب الو «دقعلا قّلطمب ال هكِلمَي ال ونو -۳

 ريناندلاو مهاردلاب يرتشي نأ وهو «ةنادتسالا وهو «لاملا بر هيلع صني

 ًادئاز لاملا ٌريصي هنأل ؛كلذ هبشأ امو ءةعلسلا لاملا سأرب ئرتشا ام دعب

 .نيدلاب هّيَمِذ لْغشب الو «هب ئضري الو «ةبراضملا هيلع ''"تدقعنا ام ىلع
 «نيفصن امهنيب ىرتشملا راص :ةنادتسالاب لاملا بر هل َنْذَأ ولو

 .هوجولا ةكرش ةلزنمب

 .ةنادتسالا نم عون هنأل :جِتاَمسلا "”ذئخأو

 .لام ٍريغبو لامب قتعلاو «ًضارقإ هنأل :اهؤاطعإ اذكو

 .ةراجتب سيل هنأل : ةباتكلاو

 ټ 01 مج ها 7 e ئى

 .ضحم عربت هنأل :"ةةدصلاو «ةبهلاو «ضارقإلاو

 .يدعس ةيشاح .ربخلا ريكذتل ؛ريكذتلاب :دقعنا :خسُت يفو )١(

 هّكِلمَي ال يذلا عونلا يأ ءةنادتسالا وهو :هلوق لع ًافطع «عفرلاب (1)
 نع ةرابع :يه ةجتفسلاو «جتافسلا دعو «ةنادتسالا :هيلع صيصنتلا نودب براضملا

 .تمدقتو 5١١/١7« ةيانبلا .قيرطلا رطخ طوقس هب دافتسي ضرق

 .هالا"8 ةخسن ةيشاح .زوجي ال اذه لك (؟)



 5 براضملا هّلعفي اميف

 .ةبراضملا لام نم مَآ الو ًادبع جوزي الو

 بر ئرتشاف «ًةعاضب لاملا بر ىلإ ةبراضملا لام نم ًائيش َعَقَد نإف
 الا لع ويك اوال

 .(ةبراضملا لام نم ةمَأ الو دبع حوزي الو) :لاق

 ؛باستكالا باب نم هنأل ؛ةمألا َجّوزُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةقفنلا طوقسو ءّرهملا هب ديفتسي هنأ ئرت الأ

 «ةراجتلاب ليكوتلا الإ نمضي ال ٌدقعلاو ءٍةراجتب سيل هنأ :امهلو
 نكي مل امل نكلو «باستكا هنأل ؛لام ىلع قاتعإلاو ةباتكلاك راصو

 .اذه: اذكف ءةراضملا بحت خدي هل :ةراجت

 ,"”ةعاضب لاملا بر ىلإ ةبراضملا لام نم ًائيش عقد نإف) :لاق

 .(ةبراضملا ىلع وهف :عابو «لاملا بر ئرتشاف

 لاملا بر نأل ؛ ةبراضملا ديت هللا ايمو ٠ رفاتعلاوت رق لاقو

 ال اذهلو ًادرتسم ٌريصيف « هيف ًاليكو حلصي الف و

 .ءادتبا هيلع لمعلا طّرش اذإ حصت

 ٌحلصيف :بزاضفلل اتع فرعا راصو «ثمث دق هيف ةيلختلا نأ :انلو

 نوكي الف «هنم ليكوت :ٌعاضبإلاو «فّرصتلا يف هنع ًاليكو لاملا بر
 .ةيلختلا عنمي هنأل ؛ءادتبالا يف هيلع لمعلا طَّرَش اذإ ام فالخب ءًادادرتسا

 .اهفيرعت مدقتو و ا لا

 ۲٠/۷. يواحلا :هلوقل رظنيو ءه9/1 ةخسُت يف تبثم ثم :يعفاشلاو : هلوق ()



 براضملا هّلعفي اميف ۸

 : رفاس نإو «لاملا ىف هّتقفن تسيلف : رصملا ىف براضملا ليَع اذإو
 .لاملا ىف هبوكرو هّنوسكو هبارشو هماعطف

 2 ا 7

 . ةبراضملا ىف هدر : هرصم مرق ام دعب هدي يف ءيش يب ناف

 ؛حصي ال ثيح «ةبراضم لاملا بر لإ لاملا عقد اذإ ام فالخبو
 الو «براضملا لمعو «لاملا بر لام ىلع ةكرش دقعنت ةبراضملا نأل

 مل اذإو وا بَل ىلإ يدؤي ل ءانه اه براضملل لام

 .لوألا ٌةبراضملا هب طبت الف «براضملا رمأب لاملا بر لمع يقب :َ :حصت

 نإو «لاملا يف هتقفن تسيلف :رصملا يف براضملا ليع اذإو) :لاق

 .(لاملا يف) :ء ار هانعم «(هبوکرو هتوسکو هبارشو هماعطف :رفاس

 ةقفنو «ىضاقلا ةقفنك «سابتحالا ءازإب بجت ةقفنلا نأ :قرفلا هت

 :رفاس اذإو ,"'ةيلصألا ئنكسلاب كاس :رصملا ىف براضملاو «ةأرملا

 هر ا زيك اهلا اوم ناس

 ررضتي الف «ةلاحم ال ندا قحتسي هنأل :ريجألا فالخب اذهو

 «ددرتلا زيح يف وهو رال سيلق :براسعملا امأ «هلام نم قافنإلاب

 .هب ررضتي :هلام نم قفنأ ولف
 .عربتم هنأل :ةعاضبلا فالخبو ءٌريجأ هنأل :ةدسافلا ٍةبراضملا فالخبو

 ؛(ةبراضملا يف هدر :هرصم ٌمِدلَق ام دعب هرلي يف ءيش يِقب نإف) :لاق
 .قاقحتسالا ءاهتنال

 .ةبراضملا لام يف يأ )١(

 .ريكذتلاب .يلصألا :خسُت يفو (۲)



 ۹ براضملا هّلعفي اميف

 و

 . هلام ىفف : ءاودلا امأو

 .لاملا سأر نم قفنأ ام لاملا بر َذَحَأ : حبر اذإو

 «حوري مث .«ودغي ثيحب ناك نإ : "”رفسلا نود هجورخ ناک ولو

 تيبي ال ثيحب ناك نإو ءرصملا يف يِقوسلا ةلزنمب وهف :هلهأب تيبيف
 .ةبراضملل هجورخ نأل ؛ ةبراضملا لام يف هتقفنف :هلهأب

 ."انركذ ام وهو «ةبتارلا ةجاحلا ىلإ فرصي ام : يه ةقفنلاو

 « هيلع مائي ( شارفو «همدخي ريجأ ةرجأو «هبايث لْسَغ :كلذ ةلمج نمو

 .”'زاججلاك ؛ةداع هيلإ جاتحُي عضوم يف ْنمّدلاو ءاهبكري ٍةباد ْفَلَعو
 نإ لضفلا ٌنَمْضَي تح «فورعملاب :كلذ عيمج يف قلطي امنإو

 .راجتلا نيب اميف فراعتملل ارابتعا ؛هّزواج
 و

 .ةياورلا رهاظ يف «(هلام يفف :ءاودلا امأو) :لاق

 «هندب حالصإل هنأل ؛ةقفنلا يف لا هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعد

 .ةقفنلاك راصف ءةب الإ ةزاجتتلا ئم ةركمتي الو

 :ءاودلا ئلإو «عوقولا ةمولعم ٍةقفنلا ىلإ ةجاحلا نأ :رهاظلا ُهْجَو
 .اهلام ىف اهؤاودو دي 007 ضراعب

 )١( ةيانبلا .اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم وهو ٤١١/١١.

 .هبوكرو هتوسكو هبارشو هماعط وهو «لبق نم يأ (1)

 .نهدلاب مهنادبأ بيطرت لإ اهلهأ جاتحي ةّراح اهنأل ؛زاجحلا ضرأ يأ (۳)
 ٤۱۷/١١. ةيانبلا

 .418/15 ةيانبلا .براضملا يأ (5)



 ٌبراضملا هّلعفي اميف 0۰

 نالمحلا نم عاتملا ىلع قفنأ ام بِسُح :ةحبارم عاتملا عاب نإف
 .هسفن لع قفنأ ام بّستحي الو .ووحنو

 نم ٍئامب اهَلَمَح وأ ءاهّرّصقف ءًبايث اهب ئرتشاف افلا هعم ناك ناف
 .عوطتم وهف : كيأرب لّمعا : هل ليق دقو «هدنع

 .نِمضَي الو «هيف غْبصلا داز امب كيرش وهف : ٌرمحأ اهَّمّبص نإو

 ضف نإف «لاملا سأر عيمج هيلإ لصَي مل ام رهظَي ال حبرلا نل
 عيمج لاملا بر ذخأي هنأ اذهب ديري ءاطرش ام ىلع امهنيب نوكي :ء

 الو «حبرلا ىلإ ةفورصم ةقفنلا نوكتف ءامهنيب نوكي :يقب امو «هلام 0
 :لاملا او لإ ةف وم نكت

 نالمحلا نم عاتملا ىلع قفنأ ام بسُح :ةحبارم ٌعاتملا عاب نإف) :لاق

 .(هسفن ىلع قفنأ ام بسحب الو ءووحنو
 .يناثلا نود «لوألا قاحلإب راج فرعلا نأل

 .اهبجوي ال يناثلاو «ةميقلا ةدايزب ةيلاملا يف ةدايز بجوي لوألا نألو

 اهَلَمَح وأ « ااهرضقف ءابايث اهب ئرتشاف فلآ هعم ناك نإف) :لاق

 .(عوطتم وهف :كيأرب لّمعا :هل ليق دقو «هدنع نم ٍةئامب
 رم ام ىلع «لاقملا اذه همظتني الف «لاملا بر ىلع ةنادتسا هنأل

 ؛(ٌنَمضَي الو «هيف غّبصلا داز امب كيرش وهف :رمحأ اهَعَبص نإو) :لاق
 بوثلا ةصحو «غّبصلا ةصح هل ناك :َعْيِب اذإ ئتح «هب مئاق لام ٌنَْع هنأل

 )١( ةيناميلسلا ةخسن يف تبثم :لاملا سأر :هلوق ىلإ ...حبرلا نأل :ليلعتلا اذه ٠٤٤.

 ) )۲.اهضّيب يأ



 ٠ 6 و و و و .اوأاو واهو دوه ا . هاو اه ده هه هو هاه هله هاو هه هاه ٠ ىو هاه هاه هاه ده هويه هله

 .ةبراضملا ىلع ضيبألا
 هّلَعَف اذإ اذهلو «هب مئاق لام ِنْيَعب سيل هنأل ؛ لّمحلاو ةراصقلا فالخب

 .بوصغملا بص اذإ عيضي الو «عاض :بصاغلا

 ,©"”طْلَخلا هماظتنا «كيأرب لّمعا :هّلوق همظتنا : غْبصلاب ًاكيرش راص اذإو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هنمضي الف

3F ¢دع ¢  

 .ةطلخلا :خسُت يفو «هريغ لامب وأ «هسفن لامب ةبراضملا لام طْلَخ يأ )١(

 وهو «هلعاف ىلإ فاضم ٌردصم وهو «ضفاخلا عزنب :ماظتنالا :ظفل باصتناو

 ةيانبلا .هلوعفم :بصنلاب :طلخلا :هلوقو «كيأرب لمعا :هلوق ىلإ عجري يذلا ريمضلا

۲ 



t۲ٌرَخآ لصف  

 ُرَخآ لصف 00 و
 ٰیرتشا مث «نْیفلأب هعابف َآَزَب اهب ئرتشاف «فصنلاب فلآ هعم ناک نإف

 قئامسمخو ًافلأ لاملا بر ُمَرْعَي : اعاض ئتح امهذقني ملف ءًادبع نّْيَملألاب

 ىلع هعابرأ ةثالثو «براضملل ٍدبعلا عبر نوكيو «ٍةئامسمخ براضملاو
 . ةبراضملا

 وے 5

 رخآ لصف

 مث ءَنّيَملأِب هعابف ارب اهب ئرتشاف «فصنلاب فلآ هعم ناك نإف) :لاق

 ًافلأ لاملا بر ُمَرْعَي :اعاض ئتح امهذقني ملف ءادبع نْيَملألاب ئرتشا
 و ص ص

 ةثالثو «براضملل دبعلا عبر نوكيو «ةئامسمخ براضملاو «ةئامسمخو

 .(ةبراضملا ىلع هعابرأ

 هلك نمثلا نأل ؛باوجلا لصاح هَّرَكَذ يذلا اذه :هنع هللا يضر لاق

 لاملا بر ىلع عوجرلا قح هل نأ الإ «دِقاعلا وه '"ذإ «براضملا ىلع

ETTا دلما  

 اذإف "ةئامسمخ وهو «حبرلا َرَهَظ :لاملا ضن امل هنأ :ههجوو

 .هنأل :خسُت يفو )١(

 .477/17 ةيانبلا .ريخأب يأ :ةرخآب نالف ءاج :لاقُي ءريخألا يأ (؟)

 .ةئامسمخ هنم هلو «حبرلا رهظ :خسُن يفو (۳)



 to ٌرَْخآ لصف

 .ةئامسمخو نيفلأ لاملا س أر نوكيو

 .نّيفلأ ئلع الإ ةحبارم هعيبي الو
 هايإ هعابو «ةئامسمخب ًادبع لاملا بر ئرتشاف فل هعم ناك نإو

 . ةئامسمخ ىلع ةحبارم هعيبي هنإف ءيفلأب

 «ةبراضملل هعابرأ ةثالثو «هسفنل هعُبر ايرتشم راص :ًادبع نيفلألاب ئرتشا
 .نييفلألا ماسقنا بّسَح ىلع

 .هاّنيب امل ؛نمثلا هيلع بجو :نافلألا تعاض اذإو

 هتهج نم اک هنأل ؛لاملا بر ىلع نمثلا عابرأ ةث هولك نعل هلو

 E هنأل ؛ةيراضملا نم عبرلا وهو «براضملا ؛ بيصن جرخیو « هيف

 ىلع دبعلا عابرأ ةثالث ئقبتو :ةافانم ابو « ةنامأ ةيزابفملا لاهو لف

 .ةيراضملا يفاني ام هيف سيل هنأل ؛ةبراضملا

 ًافلأ ةرمو «ًافلأ هرم عقد هنأل ؛(ةئامسمخو نيل لاملا سأر نوكيو)
 .ةئامسمخو

 .نيفلأب هارتشا هنأل ؛(نّيَملأ ىلع الإ ةحبارم هعيبي الو)

 ةثالث ةبراضملا فف ءيفالآ ةعبرأب دبعلا م عیب اذإ اميف كلذ ٌرهظيو

 O حبر ةئامسمخ / ئىقبيو «لاملا سأر عفري يفالآ

 هعابو «ةئامسمخب ًادبع لاملا بر ئرتشاف «ٌفلأ هعم ناك نإو) :لاق

 يضم عيبلا اذه نأل ؛(ةئامسمخ ىلع ةحبارم هعيبي هنإف ءرفلأب هايإ

 ل

 2: r رمصم ي .دبعلا كله اذإ براضملا "راع نومضم ىأ )١(

 .ًاحبر :خسُن يفو (۲)



 رخ لصف 34 وه

 دبعلا لتقف «نافلأ هثميق ًادبع اهب ئرتشاف «فصنلاب فلآ هعم ناك نإف

 . براضملا ىلع هُعبرو «لاملا بر ىلع ءادفلا عابرأ ةثالثف : طخ ًالجر

 نأ الإ هكلمب هكلم َمْيَي ناك ""نإو ةجاحلل ًاعفد ؛دصاقملا رياغتل ؛هزاوجب

 ةهبش نع زارتحالاو «ةنامألا ىلع ٍةحبارملا ئنبمو «مدعلا ةهبش هيف

 :نيتمقلا لقا رثعاف ‹ةنايخلا

 :نيتئامو يفلأب لاملا بر نم هعابو ءوفلأب ًادبع براضملا ئرتشا ولو
 وهو «حبرلا بفصن ىح يف ًامدع ربثعا هنأل ؛ةئامو يفلأب ةحبارم هعاب

 .عويبلا يف رم دقو «لاملا بر بيصن

 لتقف «نافلأ هّبميق ًادبع اهب ئرتشاف «فصنلاب ٌفلأ هعم ناك نإف) :لاق

 ىلع هعبرو «لاملا بر ىلع ءادفلا عابرأ ةثالثف :ًاطخ ًالجر دبعلا
 .(براضملا

 امهنيب كلملا ناك دقو «كلملا رْدَقِب ردقتيف «كلملا ةنؤم ءادفلا نأل

 وهو «حبرلا َرهَظ :نافلأ هثميق "”ةدحاو ًاَنْيَع لاملا راص اّمَل هنأل ؛ًاعابرأ

 :اًيَدَق اذإو «نافلأ هتميق نأل ؛هلام سأرب لاملا برت فلأو ءامهنيب ٌفلأ

 .ةبراضملا نع دبعلا جرخ

 “ءاضقلف :لاملا بر بيصن امأو «هاّنبِب امِلف :براضملا بيصن امأ

 )١( ةيانبلا .ةيلصو :نإ 477/11.

 ) )۲.ًادحاو ًانيع :خسُت يفو «ه۷۳۸ ةيشاح .ًادبع يأ

 .ءاضقب :خسُن يفو (۳)



 وے

 00 رخا لصف

 .ًاعابرأ امهنيب دبعلا نوكيف
 . مايأ ةثالث لاملا برو «ًاموي براضملا مخي

 : فلألا َكَلَه ئتح اهْدَقَنَي ملف ءًادبع اهب ئرتشاف فل هعم ناك نإف

 بر هيلإ عقدي ام عيمج لاملا سر نوكيو ؛َنمثلا كلذ لاملا بر عفدي
 .لاملا

 ءامهنيب دبعلا ةمسق ْنّمضتي هنأ امل ؛امهيلع ءادفلا ماسقناب يضاقلا
۴ 

 .ةمسقلاب يهتنت ةبراضملاو

 هل ناك نإو «براضملا ىلع هيف نمثلا عيمج نأل «مدقت ام فالخب

 .ةمسقلا ىلإ ةجاح الف :عوجرلا قح

 .ءارشلا ءادتباك :ءادفلا عفدو «ةيانجلاب امهكلم نع لئازلاك دبعلا نألو

 .ةبراضملا ىلع ال «(ًاعابرأ امهنيب دبعلا نوكيف)

 .ملقت ام فالخب ؛(مايأ ةثالث لاملا برو ءًاموي براضملا ٌملخي)

 كله ئتح اهدقني ملف «ًادبع اهب ئرتشاف فلآ ""هعم ناك نإف) :لاق
 مفدي ام عيمج لاملا سأر نوكيو «"””نمثلا كلذ لاملا بر مفدي :فلألا

 ٠ ١ لاما يبرةبلا

 نوكي امنإ ءافيتسالا نأل ؛ًايفوتسم ٌريصي الف «هدي يف ةنامأ لاملا نأل

 .ئرخأ دعب ةرم عجرَيف «هيفاني ةنامألا مكحو «نومضم ٍضْبَقِب

 .براضملا يأ )١(

 .ًايناث يأ (؟)



 كّلَهو ءءارشلا لبق هيلإ ًاعوفدم مثلا ناك اذإ ءارشلاب ليكولا فالخب

 ةلاكولا نأل ؛ًايفوتسم هّلْعَج نكمأ هنأل ؛ةرم الإ مجري ال ثيح :ءارشلا دعب
- 1 

 .بوصغملا عييب لكوت اذإ بصاغلاك «نامضلا عماجت

 عقد مث «ئرتشا اذإ اميفو «ةرم مجري ةروصلا هذه يف ٍةلاكولا يف مث

 عوجرلا قح "هل تبث هنأل ؛عجري ال :هدعب كلهف «لاملا هيلإ لكوملا

 .هدعب ضبقلاب ًايفوتسم لعجف ءءارشلا سفنب

 :هدعب ةنامألا ئلع ئاق وهو ءهدي يف ةنامأ ءارشلا لبق هيلإ عوفدملا امأ

 عوقول ؛عجري ال مث «ةرم هيلع ْعَجَر :كله اذإف ءايفوتسم رص ملف

 و هرم 7 .ملعأ ئلاعت هللاو هرم ام ىلع ءءافيتسالا

3Fد د  FFد6  

 .ليكولل يأ(١)



 t0۷ فالتخالا ىف لصف

 فالتخالا يف لصف

 تحبرو ءفلأ يلإ تعقد : لاملا برل لاقف «نافلأ براضملا عم ناك نإو

 . براضملا لوق لوقلاف : نّيَملأ كيل مط سم

 مفالتخالا يف لصف .
 براضملاو لاملا بر نيب

 يلإ َتْعَفَد :لاملا برل لاقف «نافلأ ا عم ناك نإو) :لاق

 لوقلاف :نيفلأ كيلإ تعفد لب ءال :لاملا * فر لاقو افلا تخلو فلا

 اا

 لوف يهو «لاملا بر لوق لوقلا الأ لوفي لا همحر ةف نبأ ناكو

 ءركني وهو «حبرلا يف ةكرشلا هيلع يعدي براضملا نأل ؛هللا همحر رفز
 .ركنملا لوق لوقلاو

 يف ةقيقحلا يف فالتخالا نأل ؛22"'باتكلا» يف ركذ ام ىلإ عَجَر مث

 هنأل ؛ًانيمأ وأ ناك ًائيمض «ضباقلا لوق لوقلا : هلثم يفو «ضوبقملا رادقم
 .ضوبقملا رادقمب فرعأ

 نأل ؛لاملا ٌبرل هيف لوقلاف :حبرلا رادقم يف كلذ عم افلتخا ولو

 .هتهج نم ُدافتسُي وهو «طرشلاب َقَحَتِسُي حبرلا

 .تابثإلل تانيبلا نأل ؛ تّلبَق :لضف نم عدا ام ىلع ةنيبلا ماقأ امهنأو

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا هب دارأ ١١/٤۲۸.



t0۸يفالتخالا يف لصف  

 دقو .فصنلاب نالفل ةبراضم يه : لاقف ءمهرد فلآ هعم ناك نمو

 لاملا بر لوق لوقلاف : ٌةعاضب يه : ُنالف لاقو ءًافلأ حبر

 دقو «فصنلاب نالفل ةبراضم يه :لاقف «مهرد فل هعم ناك نّمو) :لاق

 براضملا نأل ؛(لاملا بر لو لوقلاف عاش يه :نالف لاقو «ًافلأ حبر

 ري وهو ةكرشلا يعدي وأ «هتهج نم ًاطرش وأ «هلمع ميوقت هيلع يعدي

 وأ «ةعاضب وه :لاملا بر لاقو «ينّتضرقأ :براضملا لاق ولو

 يعدي براضملا نال ؛براملا ةنيب ةنيبلاو:6لاملا برل لوقلاف :ةعيدو

 0 .ركني وهو «كلمتلا هيلع

 يل تيّمس ام :ٌرَخآلا لاقو «عون يف ةبراضملا لاملا بر ئعّدا ولو

 «قالطإلاو ٌمومعلا هيف لصألا ّنأل ؛براضملل لوقلاف :اهنّيَعب ةراجت
 .صيصختلا هيف لصألا نأل ؛ةلاكولا فالخب ءطرشلا ضراعب :صيصختلاو

 نام اتا ةه لاننا بزل لاف عون اهم داو لك اال

 ىلإ هتجاحل ؛ براضملا ةنيب ةنيبلاو «هتهج نم ُدافتسُي نذإلاو «صيصختلا
 .ةنيبلا ىلإ رخآلا ةجاح مدعو «نامضلا يفن

 َرِخآ نأل ؛ئلوأ ريخألا تقولا ٌبحاصف :ًاتقو ناتتّيبلا تتَقَو ولو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «لوألا ْضقنَي :نّيَطرشلا

RFد  FFد6  

 .اهفيرعت مدقتو .ضوع نودب ًاعربتم هب لمعيل ريغلل لاملا عْفَد يأ )١(



 0۹ ةعيدولا باتك

 ةعيدولا باتك

 r0 ا 2 2 0
 اهنمضي مل : ثكله اذإ .عدوملا دي يف ةنامأ : ةعيدولا

 هلايع يف نمبو «هسفنب اهظفحُي نأ عدومللو

 ةعيدولا باتك

 هلوقل ؛(اهنمضي مل :تكله اذإ ءعدوملا ولي يف ةنامأ :ةعيدولا) :لاق

 ىلع الو ناو لِغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل» و ةالصلا هيلع

 ا ريغ عدوتسملا

 نع سانلا عنتمي :هاتمض ولف «عاديتسالا ىلإ ةجاح سانلاب نألو

 .مهُحِلاَصَم لّطعتتف «عئادولا لوبق
 هنأ رهاظلا نأل 0 يف نو .هسفنب اهظْفحَي نأ عدومللو) :لاق

 .هسفن لام ظفحي يذلا هجولا ىلع هريغ لام ظْفِح ٌمزتلي

 الو «هتيب ةمزالم هُّنِكمُي ال هنأل ؛هلايع ىلإ عفدلا نم ادب دجي ال هنألو
 .هب ايضار كلاملا ناكف ءهجورخ يف ةعيدولا باحصتسا

 نع ئورُي امنإو «نافيعض :ةديبعو ءورمع :لاقو )7597١(« ینطقرادلا ننس )١(

 اا چ 1090411 ام نب دنع ار ا عوف رع ف نيسان "يقف
 )١51785(. قازرلا دبع :حيرش لوقل رظنيو ۰٤۲٥/۲ رابخإلاو فيرعتلا 4

 نأب ينطقرادلا ىلع درو «ثيدحلا نع عفاد دقف 470/١7 ةيانبلا يف ينيعلا امأ

 نم بجعلاو :لاقو «هيوقي ردهاشب هل ئتأو «لبقُي الف مهم ّحْرَج نييوارلل هّقيعضت
 ها .ثيدحلا اذه لاح نايب نع اوتكس فيك ةيادهلا حرش

 .عدوملا يأ (۲)



 ةعيدولا باتك ل

 نوض : مهريغ دنع اهعدوأ وأ «مهريغب اهظِفَح نإف
 2 35 ا

 ٍةنيفس يف نوكي وأ «هراج ىلإ اهملسيف قيرخ هراد يف عقي نأ الإ

 . ىرخأ ٍةنيفس ئلإ اهّيِقْليف «قرَعلا فاخف
 : اهميلست / دقي وهو ءاهسيحف ءاهبحاص اهّبلَط ناف

 كلاملا نأل ؛ (نوض :مهريغ دنع اهعدوأ وأ ( مهريغب اهظِفَح نإف)

 .ةنامألا ىف فلتخت يديألاو «هريغ ديب ال «هديب ىضر

 .هريغ لكوي ال ليكولاك «هّلثم مضت ال ءيشلا نألو
 اظفاح نوكيف :ٌررِحلا رجأتسا اذإ الإ «عاديإ :هريغ زرِح يف عضولاو 0 3 ر 7 .٠ 05 ع

.)0( 
 .هسفن "زر يف

 يف نوكي وأ «هراج ىلإ اهملسيف 31 اهملسيف «قيرح هراد يف عقي نأ الإ) :لاق

 ظفحلل ًاقيرط َنّيعت هنأل ؟(ئرخأ ةنيفس ىلإ اهَيِقْلُيف «قرَعلا فاخف «ةنيفس

 .كلاملا هيضتريف .ةلاحلا هذه ىف

eنامضلل ةّطِقسم ةرورض يعدي هنأل ؛ةنيبب الإ  

 .عاديإلا يف نذإلا ئعدا اذإ امك راصف «ببسلا ققحت 85

 :اهميلست ئلع دقي وهو ءاهسّبَحف ءاهبحاص اهّبَلَط نإف) :لاق
 هكاسمإب ًايضار نكي مل :هّبلاط اّمَل هنأل اذهو «عنملاب ٌدعتم هنأل ؟(اهئيَض

 .هنع "اهسبحب اهنمضیف «هدعب

 .زرحب :خسُت يفو )١(

 .ةعيدولل عدوملا سبحب يأ .هسبحب :خسُت يفو )۲(



 5١ ةعيدولا باتك

 ليبس ال مث ءاهئوّض :ٌُرّيمتت ال ئتح ءهلامب عّدوملا اهَطَلَخ نإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع عدوملل

 . ءاش نإ هكرش : اهسنجب اهَّطَلَخ اذإ : الاقو

 ليبس ال مث ءاهّئيَض :ٌرّيمتت ال ئتح «هلامب عدوملا اهَطَلَخ نإو) :لاق

 مهاردلا طلي نأ لثم .(ءاش نإ "”هكرش :اهسنجب اهّطَلَخ اذإ :الاقو

 .ريعشلاب ريعشلاو «ةطنحلاب ةطنحلاو ءِدوّنسلاب دوسلاو « ضيبلاب ضئيلا

 "وعم او و دق تع ا لولا هنكحت هلا هلأ: اينهل

 ااا لل ليقف مدعو نود نحو نم اكذليسلا ناك اقا
o 3 سا 

 دع ا لوصولا هعم رذعتي لعف هنأل ؛هجو لك نم ٌكلالهتسا هنأ :هلو
 ر ١ ر

 .اهل ةبجوم حلصت الف ةكرشلا تابجوم نم اهنأل ؛ةمسقلاب ربتعم الو «هقح

 همحر ةفينح يبأ دنع طولخملا ىلع هل ليبس ال :"”طلاخلا أربأ ولو

 .طقس دقو «نيّدلا يف الإ هل قح ال هنأل ؛هللا

 .طولخملا يف ةكرشلا نّيعتتف تف كاملا ةريخ طف اا امهدنعو

 قح عاطقنا بجوي :هسنج ريغب معئام لكو «تيزلاب لَخلا طْلَخو
 ؛ىنعم اذكو «ةروص كالهتسا هنأل ؛عامجإلاب اذهو «نامضلا ىلإ كلاملا

 .سنجلا يفالتخا رابتعاب ةمسقلا رذعتل

 .عدوملا عدوملا كرش يأ )١(

 ٤٤١/١١. ةيانبلا .نامضلا نع طلاخلا ٌعدوملا كلاملا أربأ يأ ءءاطلا حتفب (۲)



 ةعيدولا باتك 1۲

 .اهبحاصل كيرش وهف : هلعف ريغ نم هلامب تطلتخا نإو
 . عيمجلا َنِمَض : يقابلاب هَطَلَخَف «هلثم در مث ءاهضعب عدوملا قفنأ نإف

 2000 ًابوث وأ ءاهّبكرف ةباد تناك نأب «ةعيدولا يف ٌعّدوملا ئدعت اذإو

 ال امهّدحأ نأل ؛حيحصلا يف «ريعشلاب ةطنحلا طْلَخ :لْيبَقلا اذه نمو

 .ةمسقلاو زييمتلا رذعتف ءرّخآلا تاَّبح نع ولخي

 كلاملا قَح عطقني :هللا همحر ةفينح يبأ دنعف :هسنجب عئاملا طخ ولو

 .انركذ اَمِل ؛كالهتسا هنأل ؛نامضلا ىلإ

 بلاغلل ًارابتعا ؛ رثكألل ًاعبات لقألا عج :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 اجا

 سنجلا بلي ال سنجلا نأل ؛لاح لكب هكرش :هللا همحر دمحم دنعو
 .عاضرلا يف رم ام ىلع «هدنع

 .ةباذإلاب ًاعئام ٌريصي هنأل ؛ةباذإ اهلثمب مهاردلا طا هيلي

 اذإ امك ؛(اهبحاصل كيرش وهف :هلعف ريغ نم هلامب تطلتخا نإو) :لاق

 «ناكرتشيف «هنم عّنْصلا مدعل ؛اهُيمضي ال هنأل ؛اطلتخاف «ناسيِكلا قشنا

 .قافتالاب اذهو

 َنِمض :يقابلاب هطَلَخَف «هلثم در مث ءاهضعب عدوملا قفنأ نإف) :لاق

 .مدقت يذلا هجولا ئلع ًاكالهتسا نوكيف «هلامب هريغ لام طَلَخ هنأل ؛(عيمجلا

 ًابوث وأ ءاهّيكرف ةباد تناك نأب «ةعيدولا يف ٌعدوملا ئدعت اذإو) :لاق



 1 ةعيدولا باتك

 اهّدرف «يّدعتلا لازأ مث «هريغ دنع اهعدوأ وأ «همدختساف ًادبع وأ سلف

 .نامضلا لاز : هدي ىلإ

 .اهئوَض : اهّدَحَجف ءاهُبحاص اهّبَلَط نإف

 .نامضلا نع أربي مل : فارتعالا ىلإ داع نإف

 اهّدرف «يّدعتلا لازأ مث «هريغ دنع اهَعَدوأ وأ «همدختساف ًادبع وأ هّسِلف

 :(نامسفلا لار فدي الإ

 عفترا ةعيدولا دقع نأل ؛نامضلا نع أربي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .كلاملا ىلع ٌدرلاب الإ أربي الف «نْيّجوملا نيب ةافانملل ؛ًانماض راص نيح

 توبث ةرورض رلقعلا مكح عافتراو «هقالطإل ؛قاب ّرمألا نأ :انلو
 ظفحلل هرجأتسا اذإ امك «دقعلا مكح داع ”ضيقنلا عفترا اذإف ءهضيقن

 دلي لإ درلا لّصَحف «يقابلا يف ظَِح مث ءهيضعب يف ظفحلا كرف ءارهش
 .كلاملا بئان

 :درلاب هبلاط امل هنأل ؛(اهئيض :اهدحَجف ءاهبحاص اهّبلَط نإف) :لاق

 .اهئمضيف «عنام بصاغ كاسمإلاب وه كلذ دعبف «ظفحلا نع هّلرَع دقف

 ءدقعلا عافترال ؛(نامضلا نع أربي مل :فارتعالا ىلإ داع نإف) :لاق

 «عدوملا ةهج نم خسف دوحجلاو «هتهج نم عفر :درلاب ةبلاطملا ذإ
 .عفرلا متف «عيبلا نيدقاعتملا دحأ دوحجو «ةلاكولا ليكولا دوحجك

 )١( ريبكلا يواحلا ١75/1.



 ةعيدولا باتك 1٤

 و 00 5 ر 7

 ةفينح يبأ دنع ةنُْمو لْمَح اهل ناك نإو ةعيدولاب َرِفاسُي نأ عدومللو
 . ةنؤمو َلْمَح اهل ناك اذإ كلذ هل سيل : الاقو هللا همحر

 ليكولاك «عدوتسملا نم رضحَمِب هسفن لزعب درفني عدوملا نأل وأ

 ملف «ديدجتلاب الإ ُدوعي ال :عفترا اذإو «لكوملا ةرضحب هسفن َلْزَع كلمي
 .قافولا ىلإ ٌدوعلا مث ."”فالخلا فالخب «كلاملا بئان ئلإ ٌدرلا جوي

 هللا همحر فسوي يبأ دنع اهْنَمضَي ال :اهبحاص ريغ دنع اهدحج ولو

 هيف نأل ؛ظفحلا باب نم هريغ دنع دوحجلا نأل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ

 ءرمألا يقبف ءهِبَلط وأ «هنم رضحَم ريغب هسفن لزع كلمي ال هنألو

 .هترضحب ناك اذإ ام فالخب

 يبأ دنع ةنؤُمو لْمَح اهل ناك نإو "”ةعيدولاب َرِفاسُي نأ عدومللو) :لاق
 .(ةنؤمو لمح اهل ناك اذإ كلذ هل سيل :الاقو « هللا همحر ةفينخ

 .نيهجولا يف كلذ هل سيل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .“رمألا قالطإ :هللا همحر ةفينح يبأل

 عدوملا فالخ : يناثلا فالخلابو «مكحلا يف فالخلا :لوألا فالخلاب دارأ )١(

 ٤٤۸/١١. ةيانبلا .لعفلاب

 .ريكذتلاب .ةنؤمو لمح هل ناك نإو ةعيدولا لامب :خسُت يفو (۲)

 175/١١". بلطملا ةياهن ("*)

 .رمآلا رمأ قالطإ يأ (5)
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 .َنَض : اهب جَرَخف «ةعيدولاب جرحي نأ عدوملا هاه اذإو
 مل : هبيصن بلطي امهدحأ ٌرضَحف «ةعيدو لجر دنع نالجر ٌعَدوأ اذإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ُرَخآلا ٌرُيْضحَي تح هبيصن هيلإ عقدي

 .هبيصن هيلإ عفدي : الاقو

 بألا "هكلمي اذهلو ءًانيآ قيرطلا ناك اذإ ظفحلل لحم :ةزافملاو 8 + رر و ى

 .يبصلا لام يف يصولاو

 ئضري ال هنأ ٌرهاظلاو «ةنؤمو لمح هل اميف ٌدرلا ةنؤم همزلت هنأ : امهلو

 .كديقتيف «هب

 ءراصمألا يف ظفحلا وهو «فراعتملا ظفحلاب هيي هللا همحر ر ياشلا و ون ع

 «هب ىلاي الف «هرمأ لاثتما رور هكلم يف 1 1 و :انلق

 ةزاقملا يف نوكي نمو ءرصملا يف مهّظفح ال ءرصملا يف مهّنوك داتعملاو

 يضتقيف ءةضواعم دقع هنأل ؛رجأب ظافحتسالا فالخب ءاهيف لاعب طخ

 .دقعلا ناكم يف ميلستلا

 نأل ؛(نوَض :اهب َجَرَحف «ةعيدولاب جرحي نأ عدوملا هاَهّن اذإو) :لاق

 .ًاحيحص ناكف «غلبأ رصملا يف ظفحلا ذإ «ٌديفم دييقتلا

 ا فعلت ا فدو لجر دنع نالجر َعَدوأ اذإو) :لاق
E : هبيصن 

 .نمألا طرشب ةزافملا يف ريغصلا لامب رفسلا يصولاو بألا كلمي يأ )١(



 :نانثا باغف ءًافلأ ًالجر اوعدوتسا ةثالث :«"”ريغصلا عماجلا» يفو
 .كلذ هل :الاقو «هدنع هّبيصن ذخأي نأ رضاحلل سيلف

 .«""رصتخملا» يف روكذملاب ُدارملا وهو «""نوزوملاو ليكملا يف فالخلاو

 نيدلا يف امك «هيلإ عفدلاب رمۇيف :هبيصن عفدب هّبلاط هنأ :امهل

 ناك اذهلو «ففصنلا وهو «هيلإ ل ام ا هبلاطي هنأل اذهو «كرتشملا

 .هيلإ عفدلاب وه رمي اذكف ا نأ هل

 هبلاطي هنأل ؛بئ بالا بيعت علب هبلاط هنأ : هللا مر ندع ةفينح يبألو

 الو ءنيقحلا ئلع لمتشي نيعملا درفملاو «عاشملا يف هقح و زرفملاب
 هعفد عقي ال اذهلو «ةمسقلا ةيالو عدوملل سيلو «ةمسقلاب الإ 0

eعامجإلاب . 

 نضقت نويذلا نآل "4 هقحن ميلستب هبلاطي هنأل ؛كرتشملا نْيَّدلا فالخب

 .اهلاثمأب

 :هذخايبنأ هل لوقو

 “هل ناك اذإ امك «عفدلا ىلع ٌعدوملا َرّبجي نأ هترورض نم سيل :انلق

 م

 .717ص (۱)
 .لاثمألا تاوذ ريغ نع ًازارتحا (۲)

 .يرودقلا رصتخم يأ (۳)

 امهلوقل ةرصن لئاقلا لوق يأ «نهذلا يف دوهعملا لئاقلا ىلإ ريمضلا عجري (5)
 .407/15 ةيانبلا .اذكو اذك

 .عدوملا يأ (5)
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 امهدحأ هعفدي نأ ْرُجَي مل : مق امم ائيش نيلجر دنع لجر عو نإو
 ت مهتما حار لك ف «هنامستقي امهنكلو ءرخآلا ىلإ

 وہ ےک

 .رخآلا نذإب امهدحأ هظفحي نأ زاج : مسقي ال امم ناک نإو

 اذإ ةذخأي نأ ا :هريغل فلأ هيلعو «ناسنإ دنع ةعيدو مهرد فلآ

 "لإ فدي نأ عدوملل سیلو "هب َرِفَظ

 هعفدي نأ رجب مل ؛مَسقُي امم ًاثيش نْيَلجر دنع لجر حوا نإو) :لاق

 ا ايكو ءرخآلا ىلإ امهدحأ

 و و

 اذهو «(رخآلا نذإب امهدحأ هظفحُي نأ زاج : مسقي ال امم ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 مّلَس اذإ ءارشلاب نْيليكولاو نْيئهترملا يف هدنع باوجلا كلذكو
 .رخآلا ىلإ امهدحأ

 .نيهجولا يف رَخآلا نذإب ظفحُي نأ امهدحأل :الاقو

 رخآلا ىلإ ْمَُلَسُي نأ امهنم راحاو لكل ناكف ءامهتتامأب يضر هنأ :امهل

 مّسِقي ال اميف امك «هّتمضي الو «كلاملا اضر ريغ نم

 لعفلا نأل ؛هَّلك امهدحأ ظفحب ضي ملو ءامهظفحب يضر هنأ :هلو

 .عدوملا ميرغل يأ )١(

 .407/ 1١5 ةيانبلا .هقح سنج نم ناك نإ فلألا ذخأي نأ يأ ()

 .ميرغلا ىلإ ىلإ يأ (۳)

 .اهريغو «ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم ثم :كلاملا اضر ريغ نم :هلوق (؟)



 ةعيدولا باتك 54

 اهَمَلسف «كتجوز ىلإ اهمّلست ال : عدوملل ةعيدولا بحاص لاق اذإو
 نمضي ال : اهيلإ

 اهعقدف د ا ا : «ريغصلا عماجلا» يفو

 0 : ُب هنم هل ناک ناو «نمضٌ مل : هنم هل دب ال نم ىلإ

 لكلا نود هلا لوا ى لاب تفصولا لق اهب ا فا م
 نمضي الو «عفادلا نمضيف «كلاملا اضر ريغ نم رَحآلا ىلإ ميلستلا عقوف

 .نمضي ال هدنع عّدوملا عدوم نأل ؛ضباقلا

 عامتجالا امهنكمُي الو ءامهعدوأ امل هنأل ؛مّسِقُي ال ام فالخب اذهو

 لكلا عفدب ًايضار كلاملا ناك :ةأياهملا امهتكمأو ءراهنلاو ليللا ءانآ هيلع

 .لاوحألا ضعب يف امهددحأ ىلإ

 «كتجوز ىلإ اهملست ال :عدوملل ةعيدولا بحاص لاق اذإو) :لاق

 .نمضَي ال :اهيلإ اهّمَّلسف

 ءهلايع نم ٍدحأ ىلإ اهعفدي نأ هاهن اذإ :“"ريغصلا عماجلا» يفو
 .(نمضي مل :هنم هل لب ال نم ئلإ اهعفدف

 .همالغ ىلإ عفدلا نع هاهنف «ةباد ةعيدولا تناك اذإ امك

 ىلإ عفدلا نع هاهنف ءءاسنلا لي ىلع ظَمحُي ائيش تناك اذإ امكو
 اذه ةاعارم عم لمعلا ةماقإ ْنِكمُي ال هنأل ؛لوألا لِوْحَم وهو «هتأرما
 .وغليف ءاديفم ناك نإو طرشلا

 ال نم لايعلا نم نأل ؛ديفم طرشلا نأل ؛(نِمَض :لُب هنم هل ناك نإو)

 .١١؟ص قدإ
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 مل :رادلا نم َرَخآ تيب يف اهّظِفَحَف «تيبلا اذه يف اهظقحا : لاق نإو
 نا ا

0 
3 

 .َنِمَض : ئرخأ راد ىف اهظفَحف ءرادلا هذه ىف اهظفحا : لاق نإو

 نمضي ر نأ هلف : تكليف رَخآ اهعدوأف ؛ةعيدو الجر عدوأ نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءرخآلا نمضي ب نأ هل سیلو «لوألا

 .ربثعاف «طرشلا اذه ٍةاعارم عم هب لمعلا نكمأ دقو «لاملا ىلع متي

 نم رخآ تيب يف اهظِفَحَف «تيبلا اذه يف اهظفحا :لاق نإو) :لاق

 ال :ةدحاو راد يف نّيتيبلا نإف ءليفم ريغ طرشلا نأل ؛(ْنَمْضَي مل :رادلا

 .زرحلا يف ناتوافتي

 :ئرخأ راد يف "اهّظفَحف ءرادلا هذه يف اهظفحا :لاق نإو) :لاق

 :ديرقتلا اضف ءاديفم ناكف «زرحلا يف ناتوافتت نّيرادلا نأل ؛(َنِمَض

 ناتيبلا اهيف يتلا ٌرادلا تناك نأب ءارهاظ نْييبلا نيب توافتلا ناك ولو

 .طرشلا حص :ةرهاظ ةروع هيف ظفحلا نع هاهن يذلا تيبلاو «ةميظع

 نمضي نأ هلف :تكلهف ءَّرَخآ اهعدوأف «ةعيدو ًالجر عدوأ نّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «"”ريخآلا "نمضي ¿ نأ هل سيلو «لوألا

 ةسيفنلا ةخسنلا ىف تبثم :....رادلا هذه ىف اهظفحا :لاق نإو :تبثأ امك )١(

 .نمض یا راد يف ا ناز :اذكم ا ی ارم تاجو ءهالةا/

 .ذخأي :خسُن يفو (۲)

 .ةيطخلا خسنلا يف ءاخلا رسكب تطبض اذكه (؟)



 ةعيدولا باتك 2ع

 ىلع عجري مل :َلوالا َنّمض نإف ءءاش امهّيآ َنّمِضُي نأ هل :الاقو
 . لوألا ىلع َمَجَر iy خلا

 .هل اهنأ امهنم دحاو لك .نالجر اهاعّداف فلآ هدي يف ناك نّمو

 ئرخأ ْفلأ هيلعو ءامهنيب فلألاف :امهل َفِلحَي نأ ئبأو «هايإ اهعدوأ

 ىلع عجري مل :لوألا نّمض نإف ءءاش امهّيأ نمضي نأ هل :الاقو

 .(لوألا ىلع عَجَر :َرخآلا َنَمِض نإو «رخآلا

 «بصاغلا وا  هُئمضيف «نيوض و دي نم لاملا ّضَبق هنأ :امهل

 «ميلستلاب يدعتم لوألا نوک رف اما نضل مل كلاملا نأل اذهو
ER 

 .امهنيب ريخيف «ضبقلاب يناثلاو

 هكلم هنأل ؛ءيشب يناثلا ىلع عجري مل :لوألا نّمض نإ هنأ ريغ

 ؛ لوألا ىلع عجَر :يناثلا نمض نإو «هسفن كلم عدوا هنأ هنأ َرهظف «نامضلاب

 .ةدهعلا نم هّقِحَل امب هيلع ٌمِجرَيف هل لماع هنأل

 ؛ هقرافُي مل ام نمضي ال عفدلاب هنأل ؛ٍني نيمأ دي نم لاملا ّضَبَق هنأ :هلو

 مرتلملا ظفحلا د دقف : هقراف اذإف ءامهنم يدعت الف «هيأر روضحل

 هنم دجوي ملو «ئلوألا ةلاحلا ىلع ٌروَتسمف يناثلا امأو «كلذب هُتمضيف

 ا اذإ حيرلاك «هنمضي الف «عئص

 اهنأ امهنم دحاو لك «نالجر اهاعّداف فلا هدي يف ناك نمو) :لاق

 ئرخأ فلأ هيلعو ءامهنيب فلألاف :امهل فِلحَي نأ ئبأو «هايإ اهعدوأ «هل
 .(امهنيب



 .٠ هو ا. و ا .او د. اواو هاهو هو وه وه ده هه هاو دودو هو هه وه هه د ه هاو هو هله هاو هاه وها ه هله

 «قدصلا اهلامتحال ؛ةحيحص رلحاو لك ئوعد نأ :كلذ ُحْرَشو

 امهنم ددحاو لكل ُفّلَحُيو «"ثيدحلاب «ركنملا ىلع َفِلَحلا قس
 .نيقحلا رياغتل ؛دارفنالا ىلع

 .ةيولوألا مدعو ءامهنيب عمجلا رذعتل ؛زاج :يضاقلا أدب امِهّيأبو
 .لّيملا ةمهتل ًايفنو ءامهبلقل ًابييطت ؛امهنيب عرقأ :اًحاشت ولو

 .يناثلل ْفّلحُي :امهدحأل فلَح نإ مث

 .ةجحلا مدعل ؛امهل ءيش الف :فلَح نإف

 .ةجحلا دوجول «لوكنلاب هل ئضقي :يناثلل ينعأ «لكت نإو

 .لوكتلاب ئضقُي الو «يناثلل ُفّلحُي :لوألل لكَ نإو

 .هب ئضقيف «هسفنب ةبجوم ةجح رارقإلا نأل ؛امهدحأل رقأ اذإ ام فالخب

 ؛هرخؤي نأ زاجف «يضاقلا ءاضق دنع ةجح ٌريصي امنإف لوكنلا امأ

 يف َرَكَذ ام ىلع «نّيفصن امهنيب يضقي :ًاضيأ يناثلل لكت ولو
 .ةجحلا يف امهئاوتسال ؟«باتكلا»

 نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوقب يأ )١(

 .هجيرخت مدقت دقو .(ركنأ

 .هب ءاضقلا لاصتا دنع :خسُن يفو (۲)



 ها هو و و ا. او و وأو واو وه ده د. هاه هه هه واهو هاه وهاهو هواه هاه هلو هاه هواه هده هو اهو و هاه هاه

 اماقأ اذإ امك راصف ءةجح امهتروريص نامز داحتال قّيّسسلاب ربتعم الو
 .ةنيبلا

 وأ «هلذبب امهنم ٍدحاو لكل حلا بجوأ هنأل :امهنيب ئرخأ ًافلأ ٌمَرغَيو
 ّقَح فصن ًايضاق راص :امهيلإ فرصلابو «هقح يف ةجح كلذو «هرارقإب
 .هُمرْغَيف ءرخآلا قح فصنب امهنم راحاو لك

 همحر يودزبلا يلع مامإلا KF :لكت نيح لوألل يضاقلا ئضق ولو

 .يناثلل فاح هنأ :("”ريغصلا عماجلا حرش» يف هللا

 ؛يناثلا ىح لطبيب ال لوألل ءاضقلا نأل ؛امهنيب ئضقُي :لكت اذإو

 .يناثلا وح لطي ال كلذ لکو لارا 0 ام همادقت "نيكل

 ةلأسملا عضوو «لوألل هؤاصق دقو تا اهم فاصلا كو

 ."دبعلا ىف

 ئضقي :لاق نم ءاملعلا نم نأل ؛ داهتجالا لحم هتفداصمل :َّدَقَت امنإو

 .طوطخم «ه۸۲٤ت «دمحم نب يلع مالسإلا رخف ريهشلا مامإلل )١(

 .يضاقلا يأ (۲)

 عمجلا رذعتل ةعرقلاب وأ «كلذ بجوأ ليلدل ال «هسفن يضاقلا رايتخاب يأ (؟)

 .571/117 ةيانبلا .امهنيب

 .ه١١۲ ةنس ئفوتملا ءرمع نب دمحأ ريهشلا مامإلا ()

 .577/15 ةيانبلا .هللا همحر فاصخلا يأ (5)

 .هايإ هعدوأو «هل هنأ جتا لك «نالجر هاعّداف ءالبع هدي يف ناك نأب (7)



 .٠ 6و هو. و ا. ا. واو ده وه هاهو وأد. هو ده هواه هه عاف هاه هاه اه هو دو او د. هاو هو GQ ههه

 e و 2 2

 ."'لوألل عفدو «هؤاضق ذفنيف «ةلالد ارارقإ ''”هنوكل ؛ٌرظنني الو «لوألل

 .لوألل راص ام دعب ديفي ال هّلوكن نأل ؛ يل ٌدبعلا اذه ام :يناثلل فلحي ال مث
 ءاذكو اذك وهو «هّثميق الو ٌدبعلا اذه كيلع اذهل ام هللاب :هفّلحُي لهو ص 3 2

 ےل

 افالخ هللا همحر دمحم دنع هفلحي نأ ىغبني :هللا همحر فاّصخلا لاق

 عقدو «ةعيدولاب َّنقأ اذإ َعدوملا نأ ىلع ءانب هللا همحر فسوي يبأل
 . "هل ًافالخ «هللا همحر دمحم دنع هنمضي :هريغ ىلإ ءاضقلاب

 لاو «بانطإلا ضعب "هيف كو دقو “ةلأسملا كلت ةعْيرف ””هذهو
 .ملعأ ئلاعت

E FF د * 

 .لوكنلا يأ )١(

 .ه۷۳۸ ةخسن يف تبثم :لوألل عفدو «هؤاضق ذفنيف :هلوق (۲)

 .هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ يأ (۳)

 :لوألل هئاضق دعب يناثلل عدوملا يضاقلا فيلحت نم اهانركذ يتلا ةلأسملا هذه يأ (5)

 دمحمو فسوي وبأ فلتخا ىتلا ةلأسملا كلت تاعيرفت نم :هتميق الو دبعلا اذه كيلع اذهل ام

 .يدل امم خسُت ةدع يشاوح يف وه امك «يناقتإلا نع ًالقن .همدعو نامضلا يف اهيف

 .دبعلا ةلأسم يأ (0)

 ةيانبلا يف ينيعلا امأو «هالا*8 ةخسن ةيشاح امك «ىهتنملا ةيافك يف يأ (7)

 يع قر هلاجلا لجرلا رارقإ باب يف «لصألا يف يأ :هيف :لاقف 1/۱۲

 .ها .يضاقلا بدأ باتك يف يأ :بتك ه۷



 ةيراعلا باتك ٤

 . ضوع ريغب عفانملا كيلمت يهو ةزئاج : ةيراعلا

 .ناسحإ ٌعون اهنأل ؛(ةزئاج : ةيراعلا) :لاق

 مآ نب ناوفص نم ًاعوُرُد مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راعتسا دقو

 و هللا ىضر

 .(ضّوع ريغب عفانملا كيلمت يهو) :لاق

 اهنأل ؛ريغلا كلمب عافتنالا ةحابإ يه :لوقي هللا همحر ٌيخْركلا ناكو
 .ةحابإلا :ةظفلب دقعنت

 .ةدملا ُبْرَض اهيف طرتشُي الو
 : 3 ا و نضال ف

 :هريخ لإ

 .همالسإ نّسَحو ملسأ مث «رفاك وهو ًانينُح رضح هنإف «همالسإ لبق )١(

 )۲٠٠١(« مكاحلل كردتسملا «(07077) دواد يبأ ننس يف امك «نّيَسح موي (۲)

 نبا لاق ٠٥۲/۳ ريبحلا صيخلتلاو ١١7/5« ةيارلا بصن رظنيو )57*١67(«. دمحأ دنسم

 .ها .«ثيدحلا اذه قرط ناطقلا باو مزح نبا لعأو» :هدهاوشو هّكرط ركذ نأ دعب رجح

 ةفحت يف نقلملا نبا كلذكو 240/7 ننسلا يف يقهيبلا هدهاوشب هاوق نكل :تلق

 .۲۷۷/۲ جاتحملا

 558/١17. ةيانبلا .حصت الف :الإو «ةمولعم عفانملا نوكت نأ يضتقي كيلمتلا نأ يأ (۴)



 Vo ةيراعلا باتك

 اذه كتحتمو «ضرألا هذه كئمعطأو كنرعأ : هلوقب حصتو

 .ةبهلا هب دري مل اذإ ةبادلا هذه ىلع َكْتلَمَحو «بوثلا

 .هريغ نم ةراجإلا "”كِلِمَي الو

 «ةّيِرعلا :نم ةيراعلا نإف ءضوع ريغب كيلمتلا نع ءىبني هنإ :لوقن نحنو
 .نايعألاك «كلملل ةلباق عفانملاو «كيلمتلا :ظفلب دقعنت اذهلو «ةيطعلا : يهو

 .ضوع ريغبو «ضوعب :ناعون كيلمتلاو
 .ةجاحلا ُمْفَد :عماجلاو «مفانملا اذكف «نْيعونلا لبقت نايعألا مث

 ٌدِقعنت اهنإف «ةراجإلا يف امك «كيلمتلل تريعُتسا :ةحابإلا :ةظفلو
 .كيلمت يهو «ةحابإلا :ةظفلب

 ."ةرئاض نوكت الف «موزللا مدعل :ةعزانملا ىلإ يضف ال ةلاهجلاو

 .ةلاهج ال كلذ دنعو «عافتنالا وهو «ضبقلاب تبثي كْلِملا نألو

 .هكلم ىلع عفانملا لّصحتت الف ؛"”ليصحتلا نع عْنَم يهنلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ءررضلا ةدايز عفدل :ةراجإلا كلمَي الو

 . “هيف ٌحيرص هنأل ؟(كّترعأ :هلوقب حصتو) :لاق

 .هيف لمعتسم هنأل ؛(ضرألا هذه كتمعطأو)

 ؛(ةبهلا هب دري مل اذإ ةبادلا هذه ىلع َكُتلَمَحو «بوثلا اذه كُتحَتَمو)

 .ريعتسملا يأ )١(

 .ةريضم يأ (۲)

 41/١/157. ةيانبلا .يهنلا هيف لمعي كلذكو :يخركلا لوق نع باوج اذه (۳)

 .ةيراعلا دقع يف يأ )٤(



 ةيراعلا باتك ۷٦

 .ینکس ىرمع كل یرادو .ىنكس كل یرادو دبعلا اذه كتمدخأو

 . ءاش ئتم ةيراعلا يف حجري نأ ريعمللو

 .نيعلا كيلمتل "امهنأل
 و 2 ت

 .ازوجت عفانملا كيلمت ىلع لّمحُت :ةبهلا هتدارإ مدع دنعو
 وق م 1 9 57

 .همادختسا ىف هل نذإ هنأل ؛(دبعلا اذه كتمدخأو)

 .كل اهانكس :هانعم نأل ؛(ئنكس كل يرادو)

 .هرمع ةدم هل اهانكس لعج هنأل ؛(ینکس ىرمع كل يرادو)
 2 و 3 ع م ت

 «عفانملا كيلمت لمتحي هنال ؛كل :هلوقل اريسفت :ئنكس :هلوق لعجو

 .هرخآ ةلالدب هيلع لمحف

 .(ءاش ئتم ةيراعلا يف عجري نأ ريعمللو) :لاق

 .٠ هادؤم :هير و «هدودرم : 4 » :مالسلاو ةالصل رہ وقل "اقوم : ةيراعلاو ةدودرم :"”ةحنملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 اميف كيلمتلاف ءاهثودح بّسَح ىلع ءائيشف ًائيش كلمت عفانملا نألو
Eو 2 5 ا ا : 9  

 .هنع عوجرلا حصيف «ضبقلا هب لصتي مل :دجوي مل

 .كتلمحو «كتحنم : ظفل يأ )١(

 .اهدري مث ءاهنبل برشيل ؛لجرلا لجرلا اهيطعي ةاشلا وأ ةقانلا يه :ةحولا (۲)

 ٤۷۲/١١. ةيانبلا

 نسح ثيدح :لاقو )١756(« يذمرتلا ننس )۳٣٣۲(« دواد ىبأ ننس (۳)

 ةنسلا حرش 6:95(,2) نابح نبا هححصو «هجولا اذه ريغ نم يور دقو «بيرغ

 ١١8/5. ةيارلا بصن رظني «نسح ثيدح :لاقو //275١15 يوغبلل



 نمضي مل : دعت ريغ نم تكله نإ .ةنامأ ةيراعلاو ل : اک

 .نِمَض : بطعف ءهَرَجآ نإف ؛هراعتسا ام رجاوي نأ ريعتسملل سيلو

 E نمضي مل : دعت ريغ نم تکله نإ «ةنامأ ةيراعلاو) :لاق

 ال هسفنل هريغ لام ضف هنأل ؛ نمضي :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 اميف ٌرهظَي الف «عافتنالا زور تبث نذإلاو « هئمضيف .قاقحتسا نع

 .ءارشلا موس ىلع ضوبقملاك راصو ,Na ا

 ريغب عفانملا كيلمتل هنأل ؛نامضلا مازتلا نع “بئي ال ظفللا نأ :انلو

 .هيف انوذأم هنوكل ؛ايدعت عقي مل ضبقلاو ءاهتحابإل وأ «ضّوع
 مقي ملف «عافتنالل الإ هّضَبَق ام وهف :عافتنالا لجأل تبث نإو نذإلاو

 :ايدعت

 ل ةريهتسملا راغ ايتا راسلا قف أوك وزلا تج و اهنإو

 .ضبقلا ضقنل

 :دقعلا يف ّدخألا نأل ؛دقعلاب نومضم :ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو
 .هعضوم يف فرع ام ىلع «دقعلا مكح هل

 :بطعف «هرجآ نإف ا ام رجاؤي نأ ريعتسملل سيلو) :لاق

 .هقوف وه ام نمضتي ال ءيشلاو «ةراجإلا نود «ةراعإلا نأل ؛(نيض

 .نمض مل :خسُن يفو )١(
.۷/۲ )5( 

 .نمضت : خست يفو )۳(

 .درلا بجاو ناك اذهلو :هلوق نع باوج اذه )٤(



 . لمعتسملا فالتخاب ُفِلَتْخَي ال امم ناك اذإ هَريعُي نأ هلو

 و 5 و و هه كم هَ

 نم طيلستب نوكي ٍذئنيح هنأل ؛امزال الإ حصي ال :هانححص ول انالو

 ىلإ دادرتسالا باب سل ؛ريعملاب ررض ةدايز :ًامزال هعوقو ىفو «ريعملا

 .هانلطبأف «ةراجإلا قدم ءاضقنا

 أل ؛ همس نيح هتمض :اهرجآ نإف

 .هسفنل كلاملا ْنذِإ ريغب ضيق هنأل ؛رجأتسملا َنّمض ٌريعملا ءاش نإو

 رجآ هنأ َرَهَظ هنأل ؛رجأتسملا ىلع عجري ال :ريعتسملا َنَمَّض نإ مث

 ةّيراع ناك هنأ ملعَي مل اذإ رجاؤملا ىلع مجري :رجأتسملا َنّمض نإو

 .ملع اذإ ام فالخب هيلع رورغلا ررضل اعفد ؟هدی يف

 .(لوعتسملا فالتخاب ْفِلَتْخَي ال امم ناك اذإ هريعي نأ هلو) :لاق

1 2 
 ناك :ةيراعلا هلوانتت مل اذإ هن

 «عفانملا ةحابإ هنأل ؛هريعُي نأ هل سيل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ُريغ عفانملا نأل اذهو «ةحابإلا كمي ال :هل حابملاو «لبق نم اّ ام ىلع

 يف امك ًامكح ةدوجوم اهانلعج امنإو «ةمودعم اهنوكل ؛كلملل ٍةلباق

 انه اه ةحابإلاب تعفدنا دقو «ةرورضلل ةراجإلا

 .ريعتسملا يأ )١(

 .رجأتسملا يأ (۲)

 ١5. 5/17 بلطملا ةياهن (۳)



 .٠ نه د. ده هو واو او او. واو واهو هه. هاه هاه هاهو هو واو ده ده و ي ي هم ي ي ي ي ي واه 4 هي اه اهله

 «ةراعإلا كلميف ءانركذ ام ىلع «عفانملا كيلمت وه :لوقن نحنو

 لعجتف «ةراجإلا يف كلملل ةلباق تربثعا عفانملاو «ةمدخلاب هل ئّصوملاك
 .ةجاحلل ًاعفد ؛ةراعإلا ىف كلذك

 ررضلا ديزمل ًاعفد :لوعتسملا فالتخاب فلتخي اميف زوجت ال امنإو
 .هريغ لامعتساب ال «هلامعتساب ىضر هنأل ؛رغحلا نع

 ىلع ىهو «ةقلطم ةراعإلا تّردص اذإ اذهو :هنع هللا ىضر لاق #

 :هجوأ ةعبرأ

 نأ "هيف ريعتسمللو «عافتنالاو تقولا يف ةقّلطم نوكت نأ :اهدحأ

 .قالطإلاب ًالمع ؟ ءاش ٍتقو يآ يفو «ءاش ي يأ 8 "هب عفتني

 ًالمع ؛هاّمس ام هيف زواجي نأ هل سیلو ءامهيف ةدّيقم نوكت نأ :يناثلاو

 .هنم ريخ ىلإ وأ «كلذ لثم ىلإ ًافالخ ناك اذإ الإ «دييقتلاب

 .ًاليك اهّلثم ناك اذإ ةطنحلا نم ريخ ٌريعشلاو «ةطنحلا لثم ةطنحلاو

 .عافتنالا ّقَح يف َةقّلطم «تقولا ىح يف ةدّيقم نوكت نأ :ثلاثلاو

 ملو «ةباد راعتسا ولف امس ام ئدعتي نأ هل سیلو «هسکع : عبارلاو

 .توافتي ال لمحلا نأل ؛ لمَحلل هريغ ريعيو لمحي نأ هل :ائيش مسي

 .راعتسملا يف يأ )١(

 يناديملل بابللا رظنيو «ئنعملا هيعدتسيو «ةريثك خست نم طقس :يف :ظفل )۳

 .ىف :ظفل هيفو ةيادهلا ظفل لقن دقف . ۳



 .ضْرَق : دودعملاو نوزوملاو لبكملاو «ريناندلاو مهاردلا ةيراعو

 نأ ريعمللو ءزاج :اهيف سرغُيل وأ ءاهيف ينبيل ًاضرأ راعتسا اذإو

 . سْرَعلاو ءانبلا ملف هقّلكُيو ءاهيف عري

 :قلطأ امل هنأل ؛ًافلتخم بوكرلا ناك نإو هريغ بِكْرُيو «بكري نأ هلو
 .هبوكر نّيعت هنأل ؟هريغ بكري نأ هل سيل :هسفنب بكر ول ئتح «نّيعي نأ هلف

 هنأل ؛هّئوّض :هّلَعَف ول ئتح «هسفنب هبکری نأ هل سيل :هريغ بكرأ ولو

 .باكرإلا نّيعت

PETدودعملاو 'نوزوملاو ليكملاو «ريناندلاو مهاردلا : 

 كالهتساب الإ اهب ٌغافتنالا نكمُي الو «عفانملا كيلمت ةراعإلا نأل ؛(ضْرق

 ضرقلاو «ضرقلاب وأ ةبهلاب كلذو «ةرورض نيعلا كيلمت ئضتقاف ءاهنيع
 .تبثيف ءامهاندأ

 .هّماقم لثولا در ميقأف «نيعلا درو «عافتنالا :ةراعإلا ةيضق ني ّنأل وأ

 ها رد راعتسا نأب ءةهجلا نّيع اذإ امأ «ةراعإلا قلطأ اذإ اذه :"اولاق

 ةعفنملا الإ هل نوكت الو ءأضرق نكت مل : ًاناكد اهب نيزي وأ ءانازيم اهب "”رياعيل

 ف ىلع اسوا ايب لكم هنا ناعما اذ[ امك ناهز اسلا

 نأ ريعمللو «زاج :اهيف سرغیل وأ ءاهيف ينبيل ًاضرأ راعتسا اذإو) :لاق

 .(سرعلاو ءانبلا علق هَفّلكُيو ءاهيف عجري

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )١(

 .نازيملاو لايكملا ترّيع :لاقي ال :رينملا حابصملا يفو .رّيعيل :خسُن يفو )١(

 .ركذم :فيسلا :تلق .اهدّلقتي :خسُت يفو (۳)



 ۸۱ ةيراعلا باتك

 . هيلع نامض الف : ةيراعلا تقو نكي مل نإ مث

 . هعوجر حص : تقولا لبق َعَجَرو ءةيراعلا تقو ناك نإو

 . علقلاب سرّعلاو ءانبلا نم صن ام ٌريعملا َنِمَضو

 .اًنيب امِلف :عوجرلا امأ

 .ةراعإلاب اذكف «ةراجإلاب كلمت «ةمولعم ةعفنم اهنألف :زاوجلا امأو

 .اهّميرفت ْفّلكُيف «ريعملا ضرأ ًالغاش ٌريعتسملا يقب :عوجرلا حص اذإو

 َريعتسملا نأل ؛(هيلع نامض الف :ةيراعلا تقو نكي مل نإ مث) :لاق

 .دعولا هنم قبسي نأ ريغ نم ٍدقعلا قالطإ دمتعا ثيح «رورغم ٌريغ ءٌررّبغم

 اَمِل ؛(هعوجر حص :تقولا لبق عَجَرو «ةيراغلا فو ناك نإو) :لاق

 .دعولا فل نم هيف امل ؛هركُي هنكلو «ءانركذ

 رورغم هنأل ؛(علقلاب ۽ سرخلاو ءانبلا نم صقَ ام ٌريعملا نيضو) :لاق

 اع ؛هيلع عجریف (كهعلاب ءاقولا وه ٌرهاظلاو هل كلر يح « هتهج نم

 .(رصتخملا» يف هللا همحر يرودقلا هركذ اذك .هسفن نع ررضلل

 ةميق ريعتسملل ضرألا بر ُنَمْضَي هنأ هللا همحر ٌديهشلا مكاحلا ركذو

 هتمضي الو «امهعفري نأ ريعشسملا ءاقي نأ الإ: هل كانوكيو ئانو ةيئرغ

 .هكلم هنأل ؛كلذ هل نوكيف ءامهّتميق
 ؛ ضرألا بر ىلإ رايخلاف :ضرألاب ٌررض علقلا يف ناك اذإ : اولاق 7 و او | . ل ۶گ * 3 e هي ()

 و

 .لصألاب حيجرتلاو عين بحاص ٌريعتسملاو «لصأ بحاص هنأل

 )١( ةيانبلا .نورخأتملا خياشملا يأ ٤۸٦/١١.



AYةيراعلا باتك  

 . ريعتسملا ىلع ةيراعلا در ةرجأو

 . رجؤملا ىلع ٍةرجأتسملا نيعلا در ةرجأو

 . بصاغلا ىلع ةبوصغملا نيعلا در ةرجأو

 .هيلإ اهْمّلَسي ملو ءاهكلام لبطصإ ىلإ اهّدرف ءةباد راعتسا اذإو

 مل وأ تَّقو «عرزلا صحي ئتح هنم ْذَخوُي مل : اهعَرري اهراعتسا ولو

 .نيقحلا ةاعارم :كرتلا يفو «ةمولعم ةياهن هل نأل ؛تقوي

 .كلاملا نع ررضلل ًاعفد ؛مَلقُف «ةمولعم ةياهن هل سيل هنأل :سرغلا فالخب

 امِل ؛هيلع ٌبجاو ّدرلا نأل ؛(ريعتسملا ىلع ةيراعلا در ةرجأو) :لاق
 .هيلع نوكتف ءّدرلا ةنؤم ةرجألاو «هسفن ةعفنمل هَضَبَف هنأ

 لع تازلا نآل ولا لع ةا تلا لا ذو خاو لا

 E N O رود: لغاز نيكمتلا رجأتسملا

 ١ .هدر ةنؤم هيلع نوكت الف ينعم

 .(بصاغلا ىلع ةبوصغملا نيعلا در ةرجأو) :لاق

 ءهنع ررضلل ًاعفد ؛كلاملا دي ىلإ ةداعإلاو ٌدرلا هيلع بجاولا نأل

 ,©"”هيلإ اهْمّلسي ملو ءاهكلام لبطصإ ئلإ اهّدرف «ةباد راعتسا اذإو) :لاق
 ۰ .ناسحتسا اذهو «(نمضي مل :تكلهف

 .هالا"8 ةخسن يف تبثم :هيلإ اهمّلسُي ملو :هلوق )١(



 AY ةيراعلا باتك

 نمضي مل : هيلإ اهْمّلسي ملو «كلاملا راد ئلإ اهّدرف ءًانيع راعتسا نإو
 سا ےس 5 2 5 0

 .نمض : هيلإ اهملسي ملو «كلاملا راد ىلإ ةعيدولا وأ بوصغملا در ولو

 . نمضي مل : هريجأ وأ «هرلبع عم اهّدرف «ٌةباد راعتسا نمو

 .اهعّيض لب ءاهكلام ىلإ 000 کک يفو

 ىلإ يراوعلا در نأل ؛فّراعتملا ميلستلاب ئتأ هنأ :ناسحتسالا هجو

 .تيبلا ةلآك «ٌداتعم كآلملا راد

 ."”ذرلا حصف «طبرملا ىلإ اهدري كلاملاف :كلاملا ىلإ اهّدر ولو

 مل :هيلإ اهّمّلسي ملو «كلاملا راد ىلإ اهّدرف «"انيع راعتسا نإو) :لاق

 .فرعلا نم اّنيب امل ؛(نمضي

 هيلإ اهّمّلسي ملو «كلاملا راد ىلإ ةعيدولا وأ بوصغملا در ولو) :لاق

 «كلاملا ىلإ ٌدرلاب كلذو «هلعف خسف بصاغلا ىلع بجاولا نأل ؛(َنِمَّض

 نم دي ىلإ الو ء«رادلا ىلإ اهّدرب كلاملا ئضري ال ةعيدولاو «هریغ نود
 .هايإ اهعدوأ امل :هاضترا ول هنأل ؛لايعلا

 :رهوج قع ةيراعلا تناك ول ئتح ًافرُع اهيف نأل :يراوعلا فالخب
 .هيف فرعلا نم انركذ ام مدعل ؛ريعملا ىلإ الإ اهدري مل

 .("”نمضي مل : هريجأ وأ ؛هرلبع عم اهّدرف «ةباد راعتسا نّمو) :لاق

 .ه/7 ةخسن يف تبثم :درلا حصف ف :هلوق )١(

 .ًادبع : : خس يفو قفز

 .تكله نإ يأ ()



 . نمضي مل : تكلهف «هريجأ وأ «ةبادلا بر دبع عم اهّدر اذإ اذكو
 ص اپ

 .نمض : يبنجأ عم اهدر نإو

 يبأ دنع «ينتمعطأ كنإ :ُبتكي : ةعارزلل ءاضيب ًاضرأ راعأ نّمو
 . هللا همحر ةفينح

 نأ لف < ةلامأ اهنأل + ةرهاتكم وأ ةيئاسم نركب نأ ةريجألاب دازملاو

 .ةعيدولا يف امك «هلاّيع يف نَم ديب اهظفحي
 .هلايع يف سيل هنأل ؛ةمّواّيُم ريجألا فالخب

 مل :تكلهف ؛ هريجأ وأ «ةبادلا بر دبع عم اهدر اذإ اذكو) :لاق

 ىلإ هدري وهف :هيلإ هدر ول هنأ ئرت الأ ؛هب ئضري كلاملا نأل ؛(نّمضَي
 .هدبع

 .باودلا ىلع موقي يذلا دبعلا يف اذه :ليقو

 :ًامئاد هيلإ عفدي ال ناك نإ هنأل ؛حصألا وهو «هريغ يفو «هيف :ليقو

 .ًانايحأ هيلإ عفدي
 .(نوَض :يبنجأ عم اهّدر نإو) :لاق

 هلاق امك ءًادصق عاديإلا كلمي ال َريعتسملا نأ ىلع ةلأسملا ٍتّلدو
 هذه اولّوأو «ةراعإلا نود هنأل ؛هكلمي :مهضعب لاقو «خياشملا ضعب

 .ةدملا ءاضقنال ؛ةراعإلا ءاهتناب ةلأسملا

 يبأ دنع ينتمعطأ كنإ :بتكي :ةعارزلل ءاضيب ًاضرأ راعأ نّمو) :لاق



 . ينترعأ كنإ : بتكي : الاقو

 ل ةع ر :٠ ةراغألا : ةلظفل نأ ؛(ينترعأ كنإ :بتكي :الاقو

 .رادلا ةراعإ يف امك «ئلوأ هل عوضوملاب ةباتكلاو

 :ةعاررلا رضحت اهل 6 ةارملا لع لدآ :ماعطإلا :ةظفل نأ :هلو

 .ىلوأ اهب ةباتكلا تناكف «هوحنو ءانبلاك ءاهريغو اهُمظنتت ةراعإلاو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ,ئنكسلل الإ راعُت ال اهنأل :رادلا فالخب

 3 دإع ¢ دع دع



EA“ةبهلا باتك  

 ةبهلا باتك

 1 ٍضبقلاو لوبقلاو باجيإلاب حصن ةبهلا

 ةبهلا باتک

 :اوداهت» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ٌعورشم ٌدقع (ةبهلا) :لاق
 س رص

 را

 ."””ءامجإلا دقعنا كلذ ىلعو
2 

 .(ضْبقلاو لوبقلاو باجيإلاب حصت)و :لاق
 .لوبقلاو باجيإلاب دقعني دقعلاو قع هنألف ؛لوبقلاو باجيإلا امأ

 .كلملا توبثل هنم دب ال :ضبقلاو

 .عيبلاب ًارابتعا ؛ضبقلا لبق هيف كلملا تبثي : هللا همحر "كلام لاقو

 .ةقدصلا :يفالخلا اذه ئلعو

 .“ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 )١( درفملا بدألا يف يراخبلا هاور :59/7 ريبحلا صيخلتلا يف لاق )0945(2

 يقهيبلاو )١١9157(« .نسح هدانسإو «(509) باهشلا دنسم يف رهاط نبا هدروأو

 ةياردلا رظنيو «ها ۱۸۳/۲.

 ٤4٤/١١. ةيانبلا .ةمألا عامجإ يأ (۲)

 ٠٠٠/٤. ريدردلل ريبكلا حرشلا رظني (۳)

 = ها .هدجأ مل : 1417/7 ةياردلا يفو «بيرغ : ١171/5 ةيارلا بصن يف لاق (5)



 AV ةبهلا باتك

 .زاج : بهاولا رْمَأ ريغب سلجملا يف هل بوهوملا اهَضَبق نإف

 .ضبقلا يف بهاولا هل نذأي نأ الإ رجب مل : قارتفالا دعب ضْبَق نإو

 .تباث هنودب ٌزاوجلا نأل ؛كلملا يفن :ذارملاو

 مل ًائيش عّربتملا ٌمازلإ :ضبقلا لبق كلملا تابثإ يفو «عّربت قع هنألو
 .حصي الف «ميلستلا وهو «هب ٌعربتي

 ىلع ًمازلِإ الو «توملا دعب اهيف كلملا هتوبث ناوأ نأل ؛ةيصولا فالخب

 .اهكلمي ملف «ةيصولا نع ٌرخأتم ثراولا حو «موزللا ةيلهأ مدعل ؟عّربتملا

 ؛(زاج :بهاولا ٍرْمَأ ريغب سلجملا يف هل بوهوملا اهَضْبَق نإف) :لاق
 نادل

 يف بهاولا هل َنذأي نأ الإ ءْرُجَي مل :قارتفالا دعب ضَبَق نإو) :لاق

 .(ضبقلا

 ههر '"يعفاشلا لزق وهو ءًاعيمج نّيهجولا يف ڙوجي ال نأ :سايقلاو

 ءقاب ضبقلا لبق "كلم ذإ ءبهاولا كلي ىف فرصت ضبقلا نأل ؛هلل

 .هنذإ نودب حصي الف

 ««ضبقُت ىتح ةقدصلا زوجت ال» :ظفلب سابع نبا نع يور نكل «ًاعوفرم اذه :تلق

 يف لاق هنأ» :يعخنلا ميهاربإ نع يورو دس )٠ ةبيش يبأ نبا فنصم يف امك

 ء(١١۷) فسوي ىبأل راثآلا ىف امك ««ةمولعم ةضوبقم 3 زوجت ال :ةقدصلاو ةبهلا

 1 ٠.٤0/۴ مساق ةمالعلل رابخإلاو فيرعتلا رظنيو
 )١( ريبكلا يواحلا /1/”07.

 .بهاولا كلم يأ (۲)



EAAةبهلا باتك  

 تے 2 5

 .تيطعأو ‹تلّحَتو «ثبهو : هلوقب ةبهلا دقعنتو

¢ 7 

 اذه كُترمعأو «كل بوثلا اذه تلعجو «ًماعطلا اذه كّتمعطأو

 . ةبهلا نالمحلاب ئون اذإ ةبادلا هذه ىلع كُدلمحو ؛ءىشلا

 هيلع ْفّقوتي هنإ ثيح نم «ةبهلا يف لوبقلا ةلزنمب ضبقلا نأ :""'انلو

 باجيإلا نوكيف «كلملا تابثإ راو «كلملا وهو «هيكح توبث
 .ضبقلا ىلع ًاطيلست هنم

 هل ًاقاحلإ هيف طيلستلا انتبثأ امنإ انأل :قارتفالا دعب ّضَبَق اذإ ام فالخب

 .هب حلي ام اذكف «سلجملاب ٌديقتي لوبقلاو «لوبقلاب
 يف لمعت ال ةلالدلا نأل :سلجملا يف ضبقلا نع هاهن اذإ ام فالخب

 ١ .حيرصلا ةلباقم

 .(تيطعأو «ُتْلَحَتو «ُتبهو :هلوقب ةبهلا دقعنتو) :لاق

 .هيف لّمعتسم :يناثلاو «هيف ٌحيرص :لوألا نأل

 ."”(؟اذه لثم َتْلَحَت كوالوأ لكأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .دحاو ىنعمب : هللا كَبهوو هللا كاطعأ :لاقي «؛ثلاثلا كلذكو

 بوثلا اذه تلعجو «ماعطلا اذه كتمعطأ) :هلوقب دقعنت اذك (و)

 نالمحلاب ئون اذإ ٍةبادلا هذه ىلع كُتلمحو «ءيشلا اذه كثرَمعأو كل
 .(ةبهلا

 .ناسحتسالا هجو :خسُت يفو )١(

 .(1 39 ملسم حبحص .(؟همك) يراخبلا حبحص قف



 ۸۹ ةبهلا باتك

 .ةبه نوكي : بوثلا اذه كئوسك : لاق ولو
 ہر ۶ 2 ا 4

 .ةيراع يهف : ةبه نكس : وأ ءئنكس ةبه كل يراد : لاق ولو

 كيلمت هب داري :هئيع مّعطُت ام ىلإ فيضأ اذإ ماعطإلا ٌنألف :لوألا امأ
 .نيعلا

 ّنأل ؛ةيراع نوكت ثيح «ضرألا هذه َكّيمعطأ :لاق اذإ ام فالخب
 .اهيَلَع ماعطإ :هب ٌدارملا نوكيف ءمّعطُت ال اهتيع

 .كيلمتلل ماللا فرح ٌنألف :يناثلا امأو

 يهف :ىَرْمُع َرَمعأ نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :ثلاثلا امأو

 (""(هدعب نم هتثرولو «هل ٍرَمعملل

 انلق امل ؟ئرْمع كل َرادلا هذه تلعج :لاق اذإ اذكو

 هنكل «ةيراع نوكيف «ةقيقح باكرإلا وه :َلْمَحلا َنألف :ٌبارلا امأو
 «كيلمتلا هب داريو سرق ىلع ًانالف ٌريمألا َلَمَح :لاقي ءةبهلا لمتحي

 .هتین دنع هيلع لمحیف

 .كيلمتلا هب داري هنأل ؛(ةبه نوكي :بوثلا اذه كّئوسك :لاق ولو) :لاق

 .8/ةدئاملا .4 َمُهُتَوَمك وأ » : ئلاعت هللا لاق

 .هنم هكلم يأ :ًابوث ًانالف ٌريمألا اسك :لاقيو

 م نم . اش ٠ انيور امل ؛ةيراع تناك : ةيراجلا هذه كّتحتم :لاق و

 .(ةيراع يهف :ةبه نكس :وأ « اونكس "'”ةبه كل يراد :لاق ولو) :لاق

 )١( ملسم حيحص )١776(« .507”ص يعملألا ةينم `

 ) )1.زييمتلا وأ لاحلا ىلع :نيعضوملا يف :ةبه :بّصّنو :1١/007؟ ةيانبلا يف لاق



 ةبهلا باتك ۹۰

 ءةقدص نكس وأ .ئنكس لحُت وأ «ئنكس ئرمع : لاق 1[ اذكو

 .ةبه ةيراع وأ يراه قد

 .ةبه يهف : اهئكست ةبه : لاق ولو
 Es «ةزوخم الإ مسي اميف ةبهلا زوجت الو

 .ةزئاج : مّسِقُي ال اميف عاشملا ةبهو 2 ىلا

 لمتحتو ءاهلمتحت ةبهلاو «ةعفنملا كيلمت يف ةمكحم ةيراعلا نأل

 ."”ةعفنملا كيلمت يف مكحملا ىلع لوّتحملا لَمحيف «نيعلا كيلمت

 ىنكس وأ «ئنكس ىلَحُت وأ ءئنكس ئرمع :لاق اذإ اذكو) :لاق
 .هانمدق امل ؛ (ةبه ةيراع وأ «ةيراع ةقدص وأ «ةقدص

 ةر ا فلوق نأل ؛ (ةبه يهف :اهتكست ةبه :لاق ولو) :لاق

 .دوصقملا ىلع ةيبنت وهو هل ريسفتب سیلو

 ل هت هنأل ۽ اكس ةبه: هلوق فالخب

eفوم 006  

 ا

 .يكيلمت دقع هنأل ؛نّيهجولا يف زوجت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هعاونأب عيبلاك «هريغو عاملا يف حصيف

 )١( ةخسن يف تبثم :ةعفنملا كيلمت يف :هلوق ٠٠٥ه.

 .ةيراع نوكيف (۲)

 ٥۳٤/۷. ريبكلا يواحلا (؟)



 .٠ ها. ماو ا. واه اه هاو ا. واو دوا. GOGA هه ها واه واو هاه هاه ده هه هاو 4 4 هه

 هوكو هل الحم نوکیف «كلملا وهو «همكحل لباق َعاشملا نأل اذهو

 .ةيصولاو ضرقلاك «ٌحويشلا هلع ال :ًاعربت
 ال ٌعاشملاو «هلامك طرتشيف «ةبهلا يف هيلع ٌصوصنم ضبقلا نأ :انلو

 .بوهوم ريغ كلذو «هيلإ هريغ مضب الإ هلبقي
 اذهلو «ةمسقلا ٌررض وهو «همزتلي مل ًائيش همازلإ :هزيوجت يف نألو

 .ميلستلا همزلي ال يك ؛ضبقلا لبق هزاوج عئتما

 ؛هب ئفتكيف «نكمملا وه ًرصاقلا ضبقلا نأل ؛مّسقُي ال ام فالخب

 .ةمسقلا ةنؤم همزلت ال هنألو

aE Asa E AS 
 .حيحصلا عيبلا اذكو «ضبقلا اهطْرش نم سيل ةيصولاو

 .هيلع صوصنم ريغ اهيف ضبقلاف :ملسلاو فرصلاو دسافلا عيبلا امأو

 نم غربت ضرقلاو «ةمسقلا ٍةنؤم موزل بيسانتف ءززامض وقع اهنألو
 ؛ةمسقلا نود «هيف َرصاقلا ضبقلا انطرشف «هجو نم نامض ٌدقعو ءدجو

 ٠یف هيلع صوصنم ريغ ضبقلا نأ ئلع نيش ًالمع
 .عويشلا سفن ىلع رادي "”مكحلا نأل ؛زوجي ال :"”هكيرشل بهو ولو

 .ضرقلا يف يأ )١(



 ةبهلا باتك 4۲

 . راج ا هّمّسَق نإف «ةدساف ةبهلاف : اعام اصقش بخو نمو

 نإف «ةدساف ةبهلاف : مس يف ًانهد وأ ‹ةطنح يف ًاقيقد َّبَهَو ولو

 .ڙجي مل : ملسو ّنَحط

 اهيف ْدّدِجُي مل نإو ةبهلاب اهَكَلَم : هل بوهوملا دي يف ُنيعلا تناك اذإو

 .انْرَكَذ امل ؛(ةدساف ةبهلاف :ًاعاَنتُم ًاصقيش بهو نمو) :لاق

 .عويش ال :هدنعو « ضبقلاب همامت نأل ؛ (زاج و همس نإف)

 (ةدساف ةنهلاف :مسميم یف ًانهد وأ «ةطنح یف ًاقيقد بهو ولو) :لاق

 .نبللا يف ْنمَّسلا اذكو «(ْرَجَي مل :مّلسو نحط نإف

 مودعملاو كلي :بصاقلا هجرختسا ول اذهلو «مودعم بوهوملا نأل
 ع ا 007

 فالخب «"ديدجتلاب الإ ٌدقعني الف ءالطاب ٌدقعلا مقوف «كلملل لَحَمب سيل

 .كيلمتلل لحم عاشملا نأل :مدقت ام
 و

 يف لخنلاو عرزلاو «منغلا رهظ ىلع ففوصلاو «عرضلا يف نبللا ةبهو

 «لاصتالل :زاوجلا عانتما نأل ؛عاّشملا ةلزنمب :ليخنلا يف رمتلاو «ضرألا
SN as slعئاشلاك ضبقلا عنمي كلذو 7 . 

 دّدجي مل نإو ةبهلاب اهكلَم :هل بوهوملا دي يف ْنيعلا تناك اذإو) : لاق

 .طرشلا وه ضبقلاو «هيضْبَ يف َنيعلا نأل ؛(ًاضْبَق اهيف

 .ضبقلا دنع يأ )١(

 .دقعلا ديدجت يأ (۲)



 4۳ ةبهلا باتك

 . دقعلاب نبالا اهكَلَم : ةبه ريغصلا هنبال بألا بهو اذإو

 .. بألا ضبقب تّمت : ًةبه ّيبنجأ هل بهو نإو

 .زاج : هّيلو هل اهَّضْبقف «ٌةبه ميتيلل بهو نإو

 هنع بوني الف «نومضم عيبلا يف ذ ضبقلا نأل :هنم هعاب اذإ ام فالخب

 .هنع بونيف «نومضم ٌريغف :ةبهلا ضبق امأ «ةنامألا ضبق
 هنأل ؛(دقعلاب ْنبالا اهَكَلَم :ةبه ريغصلا هنبالا بألا بهو اذإو) :لاق

 .ةبهلا ٍضْبَق نع بونيف «بألا ضْبَق يف
SES SSهديك :هدي نأل . 

 دي يف هنأل :ًادساف ًاعيب ًاعيبم وأ ًابوصغم وأ ًانوهرم ناك اذإ ام فالخب

 ۰ .هريغ كلم يف وأ «هريغ

 .ةبهلا لثم :اذه يف "”ةقدصلاو

 .هل يصو الو «تيم بألاو ءاهلايع يف وهو هّمأ هل تبه اذإ اذكو

 ا

 هيلع كلمي هنأل ؛(بألا ضبقب تّمت :ةبه يبنجأ هل بهو نإو) :لاق

 .عفانلا كلمَي نأ ئلوأف «رئاضلاو عفانلا نيب َرئادلا

 وأ ؛بألا ٌيصو وهو «(هّيلو هل اهَضَبَقَف قبه ميتيلل بهو نإو) :لاق
 .بألا مام مهمايقل ؛هيلع ةيالو ءالؤهل نأل ؛(زاج) :هّيصو وأ «ميتيلا دج

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ريغصلا ىلع يأ )١(

 .معلاو خألاك «حصي :هل َةبهلا ضبق اذإ َريغصلا لوعي نَّم لك ينعي (؟)



 ةبهلا باتك ۹٤

 «o 2 ه7 5

 .رئاج هل اهضبقف : همأ رجح يف ناک ناو

 .رئاج هل هضبقف : هيب يبنجأ رجج يف ناك اذإ اذكو 0

 ناس هلم هما رشا رد كو

 اميف ةيالولا اهل نأل ؛ (زئاج هل اهضْبَقف :هم هّمَأ رجح يف ناك نإو) : :لاق

 الف «لاملاب الإ ئقبي ةي ال هنأل ؛ هباب نم اذهو هلام ظفحو «هظفح ىلإ عجري

 .عفانلا ليصحتلا ةيالو نم دب

 هل نأل ؛ ؛ (ٌرئاج هل هضْبقف :هیبرپ يبنجأ رجح يف ناك اذإ اذكو) :لاق

 «هدي نم عري نأ ُرَخآ يبنجأ نكمتي ال هنأ ئرت ال الأ «ةربتعم ادي هيلع

 .هقح يف ًاعفن ضحمتي ام كلميف

 .(زاج :هسفنب ةبهلا س | ّضَبَق نإو) :لاق

 .هلهأ نم وهو «هقح يف عفان هنأل ؛ًالقاع ناك اذإ :هانعم

 ضيوفتل ؛فافّزلا دعب اهل اهجوز ( ضيق زوجي ةريغصلل بهو اميفو

 .بألا ةرضح عم "”هكلميو يفافّزلا لبق ام فالخب «ةلالد هيلإ اهرومأ بألا

 2م 7 0 924 ل ا
 دعب الإ ' هنوكلمي ال ثيح «' اهريغ اهلوعي نم لکو مالا فالخب

 .ةرورض ال :هروضح عمو «بألا ضيوفتب ال «ةرورضلل

 )١( ةيانبلا .ةبهلا ضبق جوزلا كلمي يأ ٠۷/١١ه.

 ) )۲ةيانبلا .مألا ريغ ةريغصلا لوعي نم لكو يأ ٠۷/١١ه.

 ) )۳.ضبقلا يأ



 40 ةبهلا باتك

 .زاج : ًاراد راحاو نم نانثا ّبَهَو اذإو ۶ ص صار هه

 ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع زوجي ال :نينثا نم لحاو اهّبَهَو نإو
 و 5
 . حصي : الاقو

 ا ی ا

 .(زاج :ًاراد دحاو نم نانثا بهو اذإو) :لاق

 .عويش الف ةلمجت اهضتق دف وهو: ءةلمجب اهاملس امهنأل

 «هللا همحر ةفينح يبأ دنع زوجي ال :نينثا نم دحاو اهبهو نإو) : :لاق

 .(حصي :الاقو

 «ٌعويشلا ققحتي :ب الف دحاو كيلمتلا ْذِإ ءامهنم ةلمجلا ةبه هذه نأل

 .ًاراد نيلجر نم نهر اذإ امك
 ال اميف تناك ول اذهلو ءامهنم راحاو لك نم فصنلا ةبه هذه نأ :هلو

 .حص : :امهدحأ 5 ( مسقي 1

 كيلمتلا نوكيف فصلا يف مهن حا لكل تيب كلا الو

 .عويشلا ققحتي رابتعالا اذه ئلعو «همكح هنأل ؛كلذك

 المك امهنم راحاو لكل تبثيو «سبحلا همكح نأل :نهرلا فالخب

 درتسي ال :امهدحأ نيد "”ئضق ول اذهلو «عويش الف اف 0 ٍباضت ال ذإ

 .نهرلا نم ًائيش

 .ءافلاب .فياضت ال :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف أطخ ءاج )١(

 .نهارلا يأ (۲)



 ةبهلا باتك ۹٦

 وأ «مهارد ةرشعب نّيجاتحم ىلع قّدصت اذإ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .زاج : امهل اهّبهو

 يبأ دنع اذهو ءْرَجَي مل :امهل اهّبَهَو وأ «نْييتَع ىلع اهب قصت ولو

 .ًاضيأ نيل زوجي : الاقو هللا همحر ةفينح

 هارد ور اج ا اا لا نات ير
 .زاج :امهل اهّبهو وأ

 “رجب مل :امهل اهّبَهَو وأ ءَنْيينَع ىلع اهب قّدصت ولو
 .هللا همحر ةفينح

 .(ًاضيأ نّينَعلل زوجي :الاقو

 لك نأل ؛ةتباث ةيحالصلاو ءرتخآلا نع ًازاجم امهنم راحاو لك "لج

 .لدب ريغب كيلمت امهنم ٍدحاو

 00 ذ ةبهلاو ةقدصلا نيب “”قرفو

 عويشلا نأل ؛ةق ؛ةقدصلا كلذكو :لاقف « "نهتم وست «””لصألا» يفو

 .ضبقلا ىلع اهو ؛نيلصفلا يف عنام

 ىبأ دنع اذهو 2

 )١( ص 5١5.

 .هزجي مل :خسُن يفو (۲)

 019/1١. ةيانبلا .ةفينح وبأ مامإلا يأ (۳)

 «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ريغصلا عماجلا ةياور يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ )٤(

 .ةفينح وبأ يأ :اوبتك ئرخأ خست يشاوح يفو 267١/١5 ةيانبلا

 .۳۷۲/۳ دمحم مامإلل (6)

 .ةبهلاو ةقدصلا نيب مكحلا يف هللا همحر دمحم ئوس يأ (5)



 هه نه و هو . واو د. هاه هاو هاهو هاه هاه هاه هه هه هله هه هلو د. ده ها هو GQ هو 4 و هاه

 «لاعت هللا هجو اهب داري ةقدصلا نأ :"”ةياورلا هذه ىلع قرفلا هجوو

 7 م رو

 فك يف مث «نمحرلا لي يف عقَ ةقدصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 .عويشلا ا :ي الف "كل قفلا

 ۳ و

 .نانثا امهو «ىنغلا هجو اهب داري ةبهلاو

 .حيحصلا وه اذه :ليقو

 )١( ةيانبلاو «هالؤا/ ةخسن ةيشاح .ريغصلا عماجلا ةياور يأ ؟1١5/07١.

 .هناحبس هل كيرش ال

 . ٠٠٠/٠١ ةيانبلا .ضبقلا يف یا هلل نع ةبابن ا ريتمتو (6)

 ةخسُت يف تبثم :ئلاعت هللا وه ضباقلا کو :هلبق ةلمجلاو ثيدحلا اذه )٤(

 باتك نم هسفن عضوملا يف ثيدحلا اذهب لدتسا دقو «ةسيفن ةخسن يهو ه١

 ٠١۳/١. عئانصلا عئادب يف يناساكلا ةبهلا

yS ظفللا اذهب هيلع فقأ مل» )٥( 

 .«لئاسلا دي يف عقت نأ لبق نمحرلا دي يف عقت ةقدصلا نإ» : ظفلب ةاكزلا

 ريبكلا يف يناربطلا ًاعوفرم امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم هجرخأ دقو

 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو 70705(2) ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ء(١٠٠١)

 نم 48١/5 ةيلحلا يف ميعن وبأ ًاضيأ ًاعوفرم هجرخأو «هفرعأ مل نم هيف : 7/١٠١

 كرابملا نبال دهزلا يف هنع هللا يضر دوعسم نبا مالك نم ًافوقوم يورو

 دعب ۷١/۲ رابخإلاو فيرعتلا ىف لاق «(85ا/١) ريبكلا ىف ىناربطلاو )٤۷(.

 نو و ا و دبع ا ار قوق رمل وع لات اغوفرم جبر



 ه6 د. د. دهان د. د. ه .عافو ها و ده و او و هه وه و او اوه هاه هه هاه اه هو هو هاهو وهو GO هو هاهو

 .نيينغ ىلع ةقدصلا :«لصألا» ىف روكذملاب دارملاو ٠ 3 02
 و ت ےس 04 7 _- هل ےس - 0

 دنع جي مل :اهثلث رخآللو «ءاهاثلث امهدحأل :اراد نيلجرل بهو ولو

 .روجي : هللا خر دمحم لاو «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 : ا ا 000 0 5
 هللا همحر فسوي ىبأ نعف :اهفصن رخآللو ءاهفصن امهدحأل :لاق ولو

 .ناتیاور هيف
 .هلئا همحر دمحم اذكو ءهلصأ ىلع زم هللا همحر ةفينح وبأف

 نأ ٌرهظي ضاعبألا ىلع صيصنتلاب نأ :هللا همحر فسوي ىبأل قّرفلاو
 .عويشلا ققحتيف «ضعبلا يف كلملا توبث هدصَق

 ىلاعت هللاو ."”ضاعبألا ىلع صنو «نيلجر نم نهر اذإ زوجي ال اذهلو

3# 9F 8 ¢ ع 

 .اذه دنع ًانهر رخآلا فصنلاو ءاذه دنع ًانهر فصنلا نوكي نأ ىلع يأ )١(



 44 باب

 باب

 ةبهلا يف عوجرلا

 .اهيف عوجرلا هلف : يبنجأل ةبه ّبَهَو اذإو

 باب

 ةبهلا يف عوجرلا

 .(اهيف ٌعوجرلا هلف :يبنجأل ةبه بهو اذإو) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهيف عوجر ال :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 ."”«هدلول ْبَهَي اميف دلاولا الإ «هتبه يف بهاولا عجري ال» :مالسلاو

 .هذاضي ام يضتقي ال دقعلاو «كيلمتلا ٌداضي عوجرلا نألو

 هنوكل ؛كيلمتلا مي مل هنأل ؛"'هلصأ ىلع «هدلول دلاولا ةبه فالخب
 .هل اعزج

 .“«اهنم بي مل ام هتبهب قحأ بهاولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .ضوعي مل ام يأ

 )١( مألا ٠٤/٤.

 نباو وه ءهححصو «(۲۱۳۲) يذمرتلا ننس :(7074) دواد يبأ ننس (؟)

 ١185/7. ةياردلا ء«(۲۳۷۷) هجام نبا ننس ؛(77١0) نابح

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا لصأ ئلع يأ (

 )١7١175(2 یقهیبلا ننس «(791/1) ینطقرادلا ننس «(۲۳۸۷) هجام نبا ننس (5)

 ۱۳١/٤ ٠ ةيارلا بصن رظني ءاهب ئوقتي هنكل «لاقم اهيف قرط ةدع هلو



 ٠.96 هه و و او د. ا. اواو وو و هو و هن هاه OO هو هه وأو هلو وه و هو واه هه هو هو اواو هه هاه

 ةيالو بهاولل تشتف «ةداعلل ضيوعتلا :وه لان دوصقملا نألو

 .هلبقي دقعلا ذإ «هتاوف دنع خسفلا

 هنإف ؛دلاولل هئابثإو «عوجرلا دادبتسا يفن :"”ئور امب ُدارملاو
 اا ئمسي كلذو « ةجاحلل 6م

 .مكحلا نايبل :عوجرلا هلف :باتكلا» يف هلوقو

 :هتبه يف دئاعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةمزالف : ”ةهاركلا امأ
 .هحابقتسال اذهو هی یف دئاعلاک

 [: ةبهلا يف عوجرلا عناوم]
(۷ . 

 . عناوم عوجرلل مث

 .ةبهلا دقع يأ :تلق .دقعلاب :خسُت يفو )١(

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا هب جتحا ام يأ (۲)

 .نمثلاب يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ ١١/٥۲۷.

 .عوجرلا يف يأ (0)
 .(1577) ملسم حيحص )577١(: يراخبلا حيحص (5)

 :ه06 ةخسن ةيشاح يف بتك (۷)

 ها .هقزخ عمد :فورح يبحاص اي ةبهلا يف عوجرلا نع عنامو

 «نيدقاعتملا دحأ توم :ميملاو «ةدايزلل :لادلاف «عنامل زمری اهنم وفرح لك :تلق
 «ةيجوزلا :يازلاو هل بوهوملا كلم نع ةبهلا جورخ :ءاخلاو «ضوعلا :نيعلاو

 ۳۸٥ص قئاقدلا زنك ىف ىفسنلا اهركذ دقو .بوهوملا كاله :ءاهلاو «ةبارقلا :فاقلاو

 .ه۲۹/۱۲ ةيانبلا رظني .هباصأ مْ يأ :(هقّرَخخ ْعْمَد :عوجرلا عتمو» :هلوقب



 ۰۱ ةبهلا يف عوجرلا

 ‹«نيدقاعتملا دحأ تومي وأ ءةلصتم ةدايز ديزت وأ ءاهنع هضوعي نأ الإ
 3 ص ا

 .هل بوهوملا كلي نع ةبهلا َجّرْخَت وأ
 ءاتيب نب وأ الخ اهنم ةيحان ىف تبنأف ءءاضيب اضرأ َرَخآل بهو نإف

 :لاقف .«""باتكلا» يف اهّضعب َركَذ

 .دوصقملا لوصحل ؛(اهنع هضوعُي نأ الإ )١

 نود اهيف عوجرلا ىلإ ةجو ال هنأل ؛(ةلصتم ةدايز "ديزت وأ -۲)

 .دقعلا تحت اهلوخد مدعل ؛ةدايزلا عم الو «ناكمإلا مدعل ؛ةدايزلا

 لققي هل بوهوملا تومي نأل .4(يدقاعتملا دحأ تومي وأ 5
 :بهاولا تلا اذإو «هتايح لاح يف لقتنا اذإ امك راصف «ةثرولا ىلإ كلملا

 .“هبجوأ ام "وه ذإ «دقعلا نع يبنجأ هثراوف

 الف «هطيلستب لصح هنأل ؛ (هل بوهوملا كلم نع ةبهلا رخت وأ -6)
 هةم دد كلملا ددجت هنالك

 وأ ءًالْخَن اهنم ٍةيحان يف تبنأف ءءاضيب ًاضرأ َرَخآل بهو نإف) :لاق

 جري نأ هل سيلف :اهيف ةدايز كلذ ناكو "يآ وأ ناك وأ يي هر

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .ةبوهوملا نيعلا يأ (۲)

 .بهاولا ثراو يأ (۳)

 .صنلاب عوجرلا قح هل نوكي الف «هل بوهوملل كلملا بجوأ ام يأ (5)

 .ءانب : خس يفو )٥(

 ٠۳۳/١۲. ةيانبلا .اهملعمو «ةبادلا سبحم يأ (1)



 ةبهلا يف عوجرلا ظ 0

 . اهنم ءيش يف

 . يقابلا يف َحَجَر : موسقم ريغ اهّمصن عاب نإف
 .اهفصن يف ْمِجرَي نأ هل : اهنم ًائيش عبي مل نإو

 . اهيف عوجر الف : هنم ٍمَرَحَم ِمِحَر يذل ةبه بَهَو نإو

 .ةلصتم ةدايز هذه نأل ؛(اهنم ءيش يف

 ًاريغص نوكي دق ناكدلا "نأ ىلإ ةراشإ :اهيف ةدايز كلذ ناكو :هّلوقو

 .الصأ ةدايز دعي ال ًاريقح

 عنتمي الف ءاهنم ٍةعطق يف ةدايز كلذ عيف :ةميظع ضرألا نوكت دقو

 .اهريغ يف عوجرلا

 رادقب عانتمالا نأل ؛(يقابلا يف عَّجَر :موسقم ريغ اهقصن عاب نإف) :لاق

 .عناملا

 يف مجري نأ هل نأل ؛(اهفصن يف ْعِجرَي نأ هل :اهنم ًاعيش عب مل نإو)

 .ئلوألا قيرطب اهفصن يف اذكف ءاهّلك
 .(اهيف عوجر الف :هنم ِمَرْحَم مر يذل ةبه بهو نإو 5) :لاق

 مل :هنم ِمَرْحَم مر يذل ةبهلا تناك اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ."”«اهيف مَجْري ١) ىو م هر

 .ناكدلا نأل :خسُت يفو )١(



 0۳ ةبهلا يف عوجرلا

 .رخآلل نيجوزلا دحأ ّبَهَو ام كلذكو

 ًالدب وأ كبه نع ًاضوع اذه ْذُخ : بهاولل هل بوهوملا لاق اذإو

 .عوجرلا طقس : بهاولا هَضَبقف ءاهتلباقم يف وأ ءاهنع

 : ضوعلا بهاولا ضَبَقف ءًاعّربتم هل بوهوملا نع يبنجأ هضّوع نإو
 . عوجرلا لطب

 .لصح دقو «محرلا ةلص :اهيف دوصقملا نألو

 .ههجو انركذ دقو «""هدلول ٍدلاولا ةبه يف انفِلاخُي يعفاشلاو

 :اهيف دوصقملا نأل ؛(رخآلل نيجوزلا دحأ بهو ام كلذكو -5) :لاق

 .ةبارقلا يف امك «ةلصلا

 ام دعب اهجّوزت ول ئتح ءدقعلا تقو دوصقملا اذه ىلإ َرظني امنإو

 .عوجر الف :اهل بهو ام دعب اهنابأ ولو ءاهيف عوجرلا هلف :اهل بهو

 وأ كتبه نع ًاضوع اذه ذخ :بهاولل هل بوهوملا لاق اذإو) :لاق

 لوصحل ؛(عوجرلا طقس :بهاولا هضبقف ءاهتلباقم يف وأ ءاهنع ًالدب

 .ادحاو ىنعم يدؤت تارابعلا هذهو «دوصقملا

 بهاولا ضَبقف ءًاعربتم هل بوهوملا نع يبنجأ هضّوع نإو) :لاق

 «يبنجألا نم حصيف «قحلا طاقسإل ضوعلا نأل ؛(عوجرلا لطب :ضوعلا

 .حلصلاو «علخلا لدبك

 )١( يعفاشلا هقفلا يف بابللا .عوجرلا هل زوجيف ١//51؟.



 ةبهلا يف عوجرلا 0.4

 . ضوعلا فصنب َعَجَر : ةبهلا فصن قجتسا اذإو

 0007 نيم 7 5 ٠ 5 ٠ 2. ك و ٠

 «يِقب ام دري نأ الإ ءةبهلا يف عجري مل : ضوعلا فصن قحتسا نإو

 . عجري مث
 يذلا فصنلا يف ُبهاولا ّمَجَر : اهفصن نم هضّوعف «أراد ّبَهَو نإو

 ٤ و

 . ضوعي مل

 مّلْسَي مل هنأل ؛(ضوعلا فصنب ْعَجَر :ةبهلا فصن َقِحّبسا اذإو) :لاق

 ت اناقه

 ام دري نأ الإ «ةبهلا يف عجري مل :ضوعلا فصن قِحَتسا نإو) :لاق
 و 2

 ."”رخآلا ضوعلاب ًارابتعا ؛ ففصنلاب مجري :هللا همحر رفز لاقو

 ال هنأ َرَهَظ قاقحتسالابو «ءادتبالا نم لكلل ًاضوع ْمُلصَي هنأ :انلو

 الإ عوجرلا يف دنع طقسا ام هنا 1 كك هنأ لإ ىلا هل ضوع

 .هّدري نأ هلف ءمّلسُي ملو «ضوعلا لك هل ملي

 فصنلا يف ُبهاولا َّمَجَر :اهفصن نم هضّوعف «اراد ْبَهَو نإو) :لاق

 .فصنلا صح عناملا نأل ؛(””ضّوعُي مل يذلا

 .بوهوملاب يأ (۱)
 .يقابلا يأ (۲)

 .ًاعم :اهيلع بتكو «ه۷۳۸ ةخسن .اهرسكو واولا حتفب (۳)



 0٠0 ةبهلا يف عوجرلا

 و 2
 . مكاحلا مكحب وأ ءامهيضارتب الإ عوجرلا حصي الو

 بوهوملا َنَّمَّضو .ٌقِحَتسم اهقحتساو . «ةبوهوملا ُنيعلا تفلت اذإو
 .ءيشب بهاولا ىلع عجري مل : هل

 هنأل ؛(مكاحلا مكحب وأ ؛ امهيضارتب الإ ٌعوجرلا حصي ي الو) :لاق

 :همدعو دوصقملا لوصح يفو ۹ :هلصأ يفو ءءاملعلا نيب فّلتخم

 دبع ةبهلا تناك ول نح «ءاضقلاب ىا اضراب لضفلا نف دب الف  ءافخخ
 .هيف هكلم مايقل ؛نمضي مل :كلهف «هعَنم ولو «ذفن :ءاضقلا لبق هقتعأف

 «نومضم ريغ ضبقلا لوأ نأل ؛ءاضقلا دعب هدي يف كله اذإ اذكو

 e دعت هنأل ؟هبلط لعب هعنمي ب نأ الإ ؛هيلع ماود اذهو

 ال تح «لصألا نم اخس نوكي :يضارتلاب وأ ءاضقلاب عجر اذإو

 ىح ًابجوم ًازئاج َعَكَو دقعلا نأل ؛عئاشلا يف حصيو «بهاولا ضبق طرتشُ
 .قالطإلا ىلع ٌرهظَيف «هل ًاتباث ًاقَح ًايفوتسم خسفلاب ناكف « خسفلا

 «ةمالسلا فص يف كانه ىحلا نأل ؛ ضبقلا دعب بيعلاب ٌّدرلا فالخب

 .اقرتفاف .خسفلا قح يف ال

 ضو قسم اهقحتساو «ةبوهوملا نيعلا تفلت اذإو -۷) :لاق
 .(ءيشب بهاولا ىلع عجري مل :هل بوهوملا

 برغملا يف اًطخ دقف «برغملا يف وه امك ال ٌدملاب وهو .افعض يأ )١(

 ٠٤١/١١. ةيانبلا رظني .باوصلا وه َرصقلا لَعَجو «دملا
 ر

 , دعت :خست يفو (۲)



0۹ 
 ةبهلا يف عوجرلا

 لطبيو «نْيضوعلا يف ضباقتلا ربثعا : ضوعلا طرشب ّبَهَو اذإو

 . عويشلاب

 رايخو «بيعلاب دري «عيبلا ِمْكُح يف راصو ءُدقعلا حص : اضباقت نإف

 . ةعفشلا هيف قَحَتسُتو «ةيؤرلا

11 

 رورغلاو «هل لماع ريغ وهو «ةمالسلا هيف ّقَحَتسُت الف ءعربت دمع هنأل

 .هريغ يف ال «عوجرلا ببس :ةضواعملا راقع نْمض يف

 «نيضوعلا يف ضباقتلا ربتعا :ضوعلا طرشب بهو اذإو) :لاق

 .ءادتبا ةبه هنأل ؛ (عويشلاب ا

 «بيعلاب دري «عيبلا مكح يف راصو «دقعلا حص :اضباقت نإف) :لاق

 .ءاهتنا عيب هنأل ؟(ةعفشلا هيف حسو «ةيؤرلا رايخو

 هيف نأل ؛ءاهتناو ءادتبا عيب وه :هللا امهمحر "'يعفاشلاو رفز لاقو

 ناك اذهلو «يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو «ضوعب كيلمتلا وهو «عيبلا ئنعم

 .ًاقاتعإ :هسفن نم رلبعلا عيب
 هم

 ‹نْيهبشلاب المع ؛نكمأ ام امهنيب عَمِجْيف ءنْيتهج ئلع لمتشا هنأ :انلو

 ئخارتي دقو «ضبقلا ىلإ كلملا رأت :اهوكح نم ةبهلا نأل ؛نكمأ دقو

 ةمزال ةبهلا بلقنت دقو «ٌموزللا :هيكح نم ٌيِبلاو ءدسافلا عيبلا نع

 .ثينأتلاب .لطبتو :خسُت يفو )١(

 ١//!786. ىعفاشلا هقفلا ىف بابللا 0)



 0۰۷ ةبهلا يف عوجرلا

 و ان و و دم م ا. ده و واو ده هاه و هه اه SSN HOGG و واو و ها هاه o هه هه

 ال وه ذإ «هيف عيبلا ٌرابتعا نكمي ال هنأل ؛ نم دبعلا سفن عيب فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”هسفنل اكلام حلصي

 د6 FR د

 .دبعلا سفن نم يأ )١(

 .ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح .ًاقاتعإ نوكيف (۲)



« 9٠ 

 لصف

 و ےس كوم م ا ارس
2 

 ءانثتسالا لطبو :ةبهلا تحض : اهلمح الإ ةيراج بهو نمو

2 0 

 لصف

 ؛(ءانثتسالا لَّطَبَو «ةبهلا تَّحص :اهّلْمَح الإ ةيراج ّبَهَو نمو) :لاق

 ىف لمعت ال ةبهلاو «ٌدقعلا هيف لمعي لحم ىف الإ لمعي ال ءانئتسالا نأل
 ءًادساف ًاطرش بلقناف «عويبلا يف هاّيب ام ىلع ؛ًافصو هنوكل ؛لْمَحلا

 ام لع ةدعافلا ظيرشلاب لطب ال ةبهلاو
 و

 اهنأل ؛دمعلا مد نع حلصلاو ءعلخلاو ءحاكنلا يف مكحلا وه اذ او ءعلخلاو ءحاكنلا ىف ا اذهو ٠ اهنأل ؛دمعلا مد
 لطبت اهنأل ؛نهرلاو ءةراجإلاو «عيبلا فالخب «ةدسافلا طورشلاب لطبت ال

 .اهب
 ىلع نينجلا قبي مل هنأل ؛زاج :اهّبهَو مث ءاهنطب يف ام قتعأ ولو

 .حيحصلا ءانثتسالا هبشأف «هكلم

 «هكلم ىلع َيِقِب لُمحلا نأل ؛زجي مل :اهّبهَو مث ءاهنطب يف ام رّبد ولو
 و ص 02

 يقبف «ريبدتلا ناكمل ؛هيف ةبهلا ذيفنت نكمي الو «ءانثتسالا ةيبش نكي ملف

 .كلاملا كلمب لوغشم وه ءيش ًةبه وأ «عاشملا ةبه

 4 و 5

 يذلا نامضلا نع الاح نوكيف .ءيش ةبه ىقب يأ «نيلحملا ىف « ةبه :بصنب (۱)

 و و «عاشملا ةبه :مضلاب خسُت يفو :تلق ٠٠١/٠۲. ةيانبلا .ىقب ىف



 0۹ لّمَحلل ةبهلا يف

 نأ ئلع وأ ءاهقتعي نأ ئلع وأ هيلع اهّدرَي نأ ئلع هل اهو نف

 هيلع ري نأ ئلع ٍرادب هيلع قلصت وأ راد هل ٤ بهو وأ دلو 1 اهذختي

 .لطاب طرشلاو هز زئاج ةبهلاف : اهنم ًائيش هّضّوعُي وأ ءاهنيعب اهنم ًائيش

 تنأ وأ «كل يهف لغ ءاج اذإ : لاقف ي فلا رخا و

 . .ءيرب تنأ وأ ءهفصن كلف فصنلا يلإ َتيّدأ اذإ : لاق وأ «ءيرب اهنم

 نأ الع وأ ءاهقتعي نأ ىلع وأ «هيلع اهدري نأ ر اهني دانا ل

 لعد نأ ىلع راد هيلع وت وأ «ًاراد هل بهو وأ للو 3 اهذختي

 نأل ؛ (لطاب طرشلاو «ةزئاج ةبهلاف :اهنم اش هضوحي وأ ءاهتيعب اهنم ايش

 :اهب لطبق ال ةيهلاو «ةدساف تناكف فقملا فقم فلات طورشلا هذه

 طرش لطبأو .ئرّمعلا زاجأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ئرت الأ

 ES ءروعملا

 «تاضواعملا يف لمعي وهو «ابرلا ئىنعم يف : :دسافلا طرشلا نألو

 .تاعربتلا نود

 كل ىهف دغ ءاج اذإ :لاقف «مهرد فلآ رَخآ ئلع هل ناک نّمو) :لاق
 ءيرب تنأ وأ ء«هفصن كلف فصنلا ىلإ تيد اذإ :لاق وأ «ءيرب اهنم تنأ وأ 2 ت ص

 هيفو 2١78 ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم ء(١٦۳٤) طسوألا مجعملا )١(

 ةيارلا بصن رظنيو ٠۲۲/۲ يمزراوخلل ديناسملا عماج ٤٠١/۸ ئلحملا ءةصق

 ءاهقفلا ةمئألا فالتخا يف فيرشلا ثيدحلا رثأ» :نيتملا عفانلا هباتك يف ةماوع دمحم



 لُمَحلل ةبهلا يف 01۹

 .لطاب وهف : ىقابلا فصنلا نم

 .هتافو دعب نم هتثرولو «هتايح لاح هل ٍرَمعّملل ةزئاج ئرْمُعلاو
 0 0 هَ

 . هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع ةلطاب ئبقرلاو

0 - 

 نم طاقسإ ءدجو نم كيلمت ءاربإلا نأل ؛(لطاب وهف :يقابلا فصنلا نم
0 7 

 .طاقسإو ءاربإ :نيدلا ةا م ني دلا تو «هجو

 ها اس ا 5 و 002 ٠

 فصوو ءاكيلمت ناك :هجولا اذه نمو ءدجو نم لام نيدلا نأل اذهو

 .ًاطاقسإ ناك :هجولا اذه نمو ءوجو نم

 طورشلاب قيلعتلاو «لوبقلا ىلع فقوتي الو ءّدرلاب تري هنإ :انلق اذهلو
o7 00  

 الف «قاتعلاو قالطلاك ءاهب فلحي ىتلا ةضحملا تاطاقسإلاب صتخي

 .اهادعتي

 لعب نم هتثرولو  هتايح لاش هل ٍرّمعملل ةزئاج :ئرّمعلاو) :لاق

 ال ل امل ؛(هتافو

 «كيلمتلا حصيف «هيلع درت :تام اذإو ءهِرمَع ةدم هل راد لعجُي نأ :هانعمو

 .ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلا نأ ايب دقو ءانيور امل ل ؛طرشلا لطبيو

 .(هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع ةلطاب :/ ئبقرلاو) :لاق

 .كيلمت :كل يراد :هّلوق نأل ا هللا و فز وا كارو

 .ئرمعلاك تضاف طرتش ارق ةةلرقو

 هتثرولو «هل رمعملل يهف :ئرمع رمعأ نَم» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (۱)
 :ةبهلا باتك لوأ يف ًابيرق مدقتو .«هدعب نم



 اا زو رنتلا زاعا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :امهلو

 ظفللاو كل وهف :كّلبق تم نإ :لوقي نأ :امهدنع /ىبقرلا نعم نألو

 .لطَبف ءرطَخلاب كيلمتلا قيلعت اذهو «هّتوم بقاري هنأك «ةبقارملا نم
 هب عافتنالا قالطإ ٌنّمضتي هنأل ؛امهدنع ةيراع نوكت :حصت مل اذإو

 .ملعأ ئلاعت هللاو

FF FF 3F 

 )١( يراخبلا حيحص يف :ةزئاج ئرمعلا : ظفلب YID)» ملسم حيحص )1515(.

 ) )۲ننس يف رخآ قيرط نم كلذكو «(۳۷۰۸) يئاسنلا ننس يف :ئبقر ال :ظفلب

 ”ص ىعملألا ةينم رظنيو 7587(2) هجام نبا ١ 5.



 ةقدصلا يف لصف 011

 . ضبقلاب الإ حصت ال «ةبهلاك : ةقدصلاو
 .ةمسقلا لوتحَي عاشُم يف زوجت الو
 .ةقدصلا يف عوجر الو

 .ةاكزلا هيف ٌهبجت ام سنجب قصتي : هلامب قصتي نأ ردت نمو
 . عيمجلاب قصتي نأ هّمْرَل : هكلوب قلصت نأ َرَذَن نمو

 .ةبهلاك «ٌعّربت هنأل ؛(ضبقلاب الإ حصت ال «ةبهلاك :ةقدصلاو) :لاق

 .ةبهلا يف اّ اَمِل ؛(ةمسقلا لوتحي عاشُم يف زوجت الو) :لاق

 .لصح دقو «باوثلا وه دوصقملا نأل ؛(ةقدصلا يف عوجر الو) :لاق

 ةقدصلاب دّصقُي دق هنأل ؛ًاناسحتسا ؛ينغ ىلع قّدصت اذإ كلذكو

 .باوثلا ينغلا ىلع

 .لصح دقو «باوثلا ّدوصقملا نأل ؛ريقفل بهو اذإ اذكو

 .ةاكزلا هيف بنص اه سب قاطني لام قلصت نأ ردت مول لاق

 .(عيمجلاب قادصتي نأ هَّمِزَل :هكلوب قصتي نأ َرَدَن نمو
e Vf A 

 .قرفلا انركذ دقو .ءاوس :لوألاو < هنأ ئوريو

 )١( ةيانبلا .لاملا يأ :لوألاو :هلوقب دارملاو «كلملا يأ ١١/٥٦۳.



 0۱۳ ةقدصلا يف لصف

 الام بستكت نأ ىلإ كلايعو كسفن ىلع هقِفنُت ام كسمأ : هل لاقيو

 . قفنأ ام لثوب قّدصتَي : الام بستكا اذإف

 الا لئاسم یف :نيتياورلا هجوو

 »ع و 5 و

 ءالام بستكت نأ ىلإ كلايعو كسفن ىلع هقفنُت ام كسمأ :هل لاقيو)

 هللاو “رب نم هانركذ دقو «("'قفنأ ام لثوب قَدصتَي :ًالام بستكا اذإف

 .باوصلاب ملعأ

 .تاراجإلا باتكب أدبيو «سداسلا ءزجلا هيليو «سماخلا ءزجلا مت #

 .ةقدص نيكاسملا يف يلام :ةلأسم يف )١(

 .دحاو ئنعملاو :تلق .كَسْمَأ ام لثمب :خسُن يفو )١(

 يراوملاب ءاضقلا باب ءءاضقلا باتک يف )۳(





 010 سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 دسم اس ضن و فصلا باتك

 O ةلافكلا باتك
 2 ولج جاو 1 ا اا O نامضلا يف لصف

 هل نيلجرلا ةلافك باب

 0000 هنع ةلافكلاو «دبعلا ةلافك باب

 OS 00101 ةلاوحلا باتك

 Veeder ىضاقلا بدأ باتك

 ,EE لصف
 ESO سْبَحلا يف لصف
 Qe ]ا يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب

/ 

 ا :ءاضقلا باتك نم ئتش لئاسم
 000 ثيراوملاب ءاضقلا يف لصف
 A 0 O ”ّخآ لصف
 0 SES ...... تاداهشلا باتك
 a ةداهشلاب قلعتت ماكجأ نايب يف لصف
 oa لفن ال نو هداه لبق نم انأب
 11 ا ا ا Ro ةداهشلا يف فالتخالا باب

 O O EOE ثرإلا ىلع ةداهشلا ىف لصف



 سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف 0۱١

 Aenea ess e es ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 0 ]1 1 ]ذا رولا ةداهش يف لصف

 ا م وم تاداهشلا نع عوجرلا باتك

 ااا 0 1 1 ز ز 1 ز1 1 1 ز1ز1ذز] ]1 ] ذ] 1 ةلاكولا باتك

 0 ءارشلاو عيبلاب ةلاكولا باب
 00 000 ءارشلا يف لصف
 TA SS es دبعلا سفن ءارشب ليكوتلا يف لصف

 0 Sees ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا يف لصف

 OS اا نينثالا ةلاكو نايب ىف لصف
 ا ا نقار ةا ةلاك ولا هاب
 O RE ليكولا لّرَع باب

 Uehiro یوعدلا باتك

 O DD a نيميلا باب

 ee فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف لصف
 Ais 1 1 1 1 فلاحتلا باب

 ees امصخ نوكي ال نميف لصف

 اا SSSA e نالجرلا هنعدب ام باب

 EOE 0 يديألاب عزانتلا يف لصف

 اا 0 بَسَّنلا ئوعد باب

 WEE ARA ا رارقإلا باتك

 O 0 ز ز ز ة لمحلل رارقإلا يف لصف
 ا ERD هانعم يف امو «ءانثتسالا باب



 o۱۷ سماحلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 0 CO بسّلاب رارقإلا يف لصف
 TAO SERS صلا باتک

PVs IT aT 
 ERA AE هب ليكوتلاو «حلصلاب عّربتلا باب
 110 0 1 نْيدلا يف حلصلا باب

 VS RRA ESS كرتشملا نْيَدلا يف لصف
 O جراختلا يف لصف

1 
 1 RS ةبراضملا باتك
 ا و وسل ا براضي براضملا باب

 O ا ف
 00 5 ةمسقلاو لزَعلا يف لصف
 EEE تاشلا شات لمف

 هاا و دمام د

 OV a براضملاو «لاملا بر نيب فالتخالا يف لصف
 CS e ةعيدولا باتك
 ا SR ةيراعلا باتك
 RE ةبهلا باتك
 CO EN O ةبهلا يف عوجرلا باب
 ONeill a لمحلل الا يف لف

 0 00 ةقدصلا يف لصف
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 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 الماك ةيادحلا باكل لمم سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف

 5 فلو ةنادهلا نع ةلصفم ةا ردو قفحتلا ةقذقم

 ۲۸۳ ةيادهلا باتك ةيادب
 ٤۱ ةالصلا باتك AV تاراهطلا باتك

 يناثلا ءزجلا سرهف
 0 ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳۱٦ جحلا باتك YoY موصلا باتك ١ هم ةاكزلا باتك

 ثلاثلا ءزجلا سرهف
 ۱۲٦ عاضرلا باتك 0 حاكنلا باتک

 ٤۷١ ناميألا باتك ٤١١ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف

 ۹٦ ةقرسلا باتك ٥ دودحلا باتك

 ۳۰١ طيقللا باتك 10۷ ريسلا باتك

 ۰ قابإلا باتك ۳۰۸ ةطقللا باتك

 ٤ ةكرشلا باتك ۳۲٦ دوقفملا باتك

 4۲ عويبلا باتك ۳۷ فقولا باتك



 14 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲٤ ةلافكلا باتك ° فرصلا باتك

 الا يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ٠۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتك ¬ ۲ تاداهشلا باتك

 ۰ ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۸0 حلصلا باتك 45 رارقإلا باتك

 40۹ ةعيدولا باتك كله ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك V٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 الف  بتاکملا باتك ° تاراجإلا باتك

 1۲ هاركإلا باتك ۱۳٢ ءالولا باتك

 ١95  نوذأملا باتك ۷ رجحلا باتك

 ۲۹ ةعفشلا باتك ۲۹ بصغلا باتك

 الهال ةعرازملا باتك ۳1٦ ةمسقلا باتك

 4١8 ةيحضألا باتك ۳۸۲ حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 ه7 تاوملا ءايحإ باتك Ka ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك ٥ ةبرشألا باتك

 ”١7  تايانجلا باتك ۷۰ نهرلا باتك

 >0 لقاعملا باتك E0 تايدلا باتك

 0۰ ئثنخلا باتك ۸€ اياصولا باتك

 6 د 1 ع




